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CSALÁDI VONÁSOK ÉS GYERMEKKORI 
HATÁSOK.

Erdély zárt hegy soraival, rohanó patakjaival, 
zegzugos völgyeivel életet formáló hatalom, mely 
határozott körvonalakat ád a jellemnek. Erdély 
vetette meg Gyulai Pál egyéniségének alapját is. 
Merész életcéljait az égbe nyúló bércek sugallhat- 
ták, szellemének éles látását a tiszta hegyi levegő 
növelhette, míg költői képzeletét a vadvirágos rét 
s a napsugaras erdő vette körül csillogó ábrándok
kal. Még többet köszönt a fejlődő egyéniség Erdély 
múltjának'. Amint az eszmék hősei és vértanúi ne
mes önáldozatokra ösztönözték, épúgy emelték sze
mében az ítélőerő becsét azok a nagy államférfiak, 
kik Kelet és Nyugat harcai között biztos kézzel 
irányították bérces hazájuknak sorsát.

Annak a két családnak ősei, melyekhez Gyulai 
Pál szülei tartoztak, nem követelhettek maguk szá
mára Erdély történetének lapjain nevezetesebb he
lyet, mindazáltal mind a Gyulay-, mind a Hajós
család több jelét adta annak, hogy nemesebb becs
vágy vezette elhatározásaikban.
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A nemességet a Gyulay-családnak 1591-ben 
Gyulay Balázs szerezte meg. Öt odaadó ragaszko
dásáért Geszthy Ferenc, a hatalmas föúr emeltette 
Báthori Zsigmonddal Magyarország és Erdély ne
meseinek sorába, hogy később végrendeletében még 
bőkezűbben gondoskodjék hűséges komornyikjáról. 
Az adománylevél szerint a nemesi címer díszei is: 
a fehér liliom és rózsa, melyek vörös mezőben a 
Körös folyót ábrázoló szalag két oldalán helyez
kedtek el, a becsületességnek és jámbor erkölcsök
nek jelképei. A kitüntetett férfiúval egy személy 
lehetett az a Gyulay Balázs is, kinek Báthori Gá
bor fejedelem a „Váradi“ előnévvel együtt új cí
mert adott, hisz a Báthori Zsigmond-féle címer 
Körös folyója is váradi származásra vall. Egyéb
ként Gyulay Balázsnak legkiválóbb utódja, Gyulai 
Pál, szintén jogot tartott mind a liliomos és rózsás 
címerhez, mind a „Nagyváradi“ előnévhez, egyút
tal azonban a nemességszerző ős erényének még 
ragyogóbb példáját adta az eszmék és személyek 
iránt tanúsított, törhetetlen hűségében.1

A fejedelmi korszak hanyatlásával a Gyulay 
család vagyoni viszonyai annyira összezavarodtak, 
hogy az új nemzedéknek új életfeltételekről kellett 
gondoskodnia. Komoly életgondok kötötték a csa
lád tagjait a XVIII. és XIX. században is Kolozs
várhoz. A XVIII. század közepén Gyulai Pál déd- 
atyja, nemes és nemzetes Gyulay Ferenc, mint bor
bély küzdött ki magának és nagy családjának tisz-

1 Komáromy András dr.: Gyulay Balázs címeres 
levele. Turul. VII. 1889. 97—99. I.
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tes helyet a városban. Egyik fia, Ferenc, Gyulai 
Pál nagyatyja, az erdélyi kormányszéknél nyert 
alkalmazást, de tisztviselői pályáját 1804-ben 
negyvenhatodik évében a halál röppantotta ketté. 
A kormányszéknél vállalt hivatalt Gyulai Pál 
atyja, Gyulay Antal is.1

A Gyulayak, mintha meg akarták volna való
sítani nemesi címerük fehér liliomának jelentését, 
híven ragaszkodtak a társadalmi rendhez, mely 
családjukat egykor felemelte. Gyulai Pál is csak a 
családi hagyományokhoz maradt hű, mikor a tör
vényes, politikai rend iránt érzett tiszteletét mind
végig megőrizte.2 Egyébként kolozsvári elődei, a 
szorgalmas iparosok a polgári társadalomhoz tar
toztak; ezért nem szerepelnek a város azon neme
seinek névsorában, kik 1770-ben igazoltatták ne
mességüket.3 A család értelmessége jellemzően 
nyilatkozott abban az emberismeretben, melyre a 
sűrűbb társadalmi érintkezés épúgy utalta az ügyes

1 Gyulai Pál családfáját a kolozsvári ref. egyház 
anyakönyvei és levéltára alapján Herepei János, ko
lozsvári ref. kollégiumi levéltáros állította össze szá
momra, miért ezúttal is hálás köszönetét mondok. Főbb 
körvonalai a következők. Gyulay Ferenc, borbély, keresz
teltetek 1724—25., eltemettetek 1793. II. 25. — Első felesé
gétől, Veszprémi Annától származó 3. gyermeke, Fe
renc, számvevő k. 1758. XI. 28. + 1804. III. 8. — Ennek 
és nejének, Benő Ágnesnek 2. gyermeke, Antal, tarto
mányi számvevő k. 1793. V. 23. t  1840. I. 11.

2 Angyal Dávid: Gyulai Pál. Olcsó Könyvtár. 
1654-1656. sz. 1912. 6. 1.

3 Kelemen Lajos, kolozsvári múzeumi levéltáros 
adata a Kolozsvár város levéltárában levő, 1770. évi, 
Rcgestrum Magnatum et nobilium című irat alapján.

1*
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borbélyt és sebészt, mint a műveltebb tisztviselőt. 
Ezért helyes úton járnak azok, kik Gyulai Pál mű
bírálói hajlamait elsősorban Gyulay-örökségnek 
tekintik.1 Gyulai Pál közvetlen elődeinek életéből 
tanulhatta meg azt is, hogy az életnek minden ér
tékéért meg kell küzdenie, de családi kapcsolatai
ban époly jókor megismerhette a szellemi munka 
örömeit is.

Hasonló szellemi örökséget hagytak Gyulai 
Pálra anyai ágon levő elődei is. A Hajósok a val
lásüldözések korának erős hitével ragaszkodtak az 
unitárius valláshoz. Mint „Vargyasi“ előneviik 
mutatja, az udvarhelyszéki székelyek közül valók, 
de Vargyasról ezelőtt mái' kétszáz évnél régebben 
elszármaztak s a XVIII. században Kolozsvárott 
és környékén telepedtek meg. A kolozsvári ág ne
mességét és elönevét a kolozsvári unitárius egyház 
anyakönyvei is igazolják. Ennek nemesi címere is 
két egyenlő háromszögre osztott s egy-egy kék csil
laggal ékesített arany paizs, melynek sisakdíszéül 
természetes színű, kardos oroszlán szolgál.2 A 
Hajósok egyébiránt Kolozsvárott a birtokos osz
tályhoz tartoztak s általános tiszteletben részesül
tek; akadt közöttük jómódú mészáros s érdemes 
tisztviselő. Különösen nagy tekintélyre tett szert a 
XVIIT. század második felében „nemes, nemzetes

1 Riedl Frigyes: Gyulai Pál. Olcsó Könyvtár. 1598 
—1599. sz. 1911. 8. 1.

- Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes csa
ládjai. 1900. 95. 1. —• Az itt leírt nemesi címert őrizte 
meg Hajós János rendőrbiztos pecsétnyomója is, mely 
Hajós Béla dr. min. tanácsos birtokában maradt fenn.
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Hajós János uram“, ki á kolozsvári unitárius egy
ház anyakönyve szerint 1801-ben „halotti tisztes
ségtétellel tiszteltetett meg.“ Ennek második fele
ségétől, Menyhárt Máriától született 1788. nov. 
27-én Hajós János, a későbbi rendőrbiztos, s ebből 
a házasságból származott 1793-ban Hajós Sára is, 
kiben Gyulai Pál anyját tisztelte. Hajós Sára ke
reszteléséről mélyen hallgatnak ugyan a kolozsvári 
unitárius egyház anyakönyvei, de Hajós János 
rendőrbiztossal Való testvéri kapcsolatát biztos 
családtörténeti adatok teszik kétségtelenné.1

1 A Hajós-családra vonatkozó anyakönyvi adato
kat Kelemen Lajos, kolozsvári múzeumi levéltárosnak 
köszönöm. Hajós Sára, minthogy 1848-ban 55 éves ko
rában halt meg, 1793-ban született. Hajós János és Ha
jós Sára testvéri kapcsolatát leginkább Hajós Béla dr. 
nyug. min. tanácsos bizonyította, kinek családtörténeti 
felvilágosításait Pálmay József is felhasználta id. m. 
95. lapján. Ö határozottan emlékezett arra, hogy atyja. 
Hajós János min. tanácsos Gyulai Ferencet és Gyulai 
Pált első unokatestvéreinek, Hajós Sárát pedig nagy- 
nénjének tartotta. Hajós Béla dr. maga is sokszor 
látta gyermekkorában Gyulai Pál bátyját, Ferencet 
kolozsvári családi otthonukban, a Szathmáry-házban, 
mely Hajós János nejének, Szathmáry Pózának örök
ségeként került a család birtokába. Különösen fontos 
bizonyítékok a Nemzeti Múzeum kézirattárában azok a 
bizalmas hangú, rokoni levelek, melyekben Hajós Já
nos Gyulai Pált „édes öcsém“-nek, Hajós Béla dr. pe
dig „Pali bácsi“-nak szólítja. Még inkább megvilá
gítja a rokonság fokát Hajós Jánosnak Gyulai Pál ju
bileuma alkalmából 1895. febr. 15-én írt levelében a kö
vetkező óhajtás: „Vajha e szívemelő jeleneteknek egy 
parányát láthatta volna néhai édes anyád, a mi ked
ves Sárika nénénk, aki édes anyánk elhaltéval nekem és
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A Hajósok épúgy, mint a Gyulayak, nagyra 
becsülték a műveltséget, Maga id. Hajós János is, 
mint fia, János, megszerezte az ügyvédi oklevelet 
s csak első felesége kedvéért állott a mészárszékbe.1 
Több Hajós szerepel 1824 táján a tiszti névtárban 
is, köztük Hajós János, szállásmester, bizonyára 
a későbbi rendőrbiztos, továbbá Kolozsról egv 
árvagondnok s egy szenátor.2 A feltörekvő család 
azonban nemcsak magasabb igényekkel tekintett 
az életre, hanem gvakran költői világnézettel is. 
Mily regényes indítékok vezették Hajós Jánost, 
a későbbi rendőrbiztost, mikor az erdélyi színészet
nek egyik jeles úttörőjét. Sáska János színész öz
vegyét, Koronka Borbálát, vette nőül! Költői haj

fivéremnek is az édes anya helyét pótolta érzelmeink
ben!“ Valóban Hajós Sárát, Gyulay Antal feleségét, 
csak a testvéri szeretet indíthatta az anyátlan gyerme
kek felkarolására. Hogy Gyulai Pál maga is közeli ro
konai közé számította Hajós Jánost, a későbbi min. 
tanácsost, azt bizonyítja a Nemzeti Múzeum kézirat
tárában Szilágyi Sándorhoz 1851. máj. 4-én Gyömrőről 
írt levele, melyben írói díját Kolozsvárra Hajós Já
noshoz a Szathmáry-házba irányíttatta. A Gyulay- és 
Hajós-család rokoni kapcsolata jut kifejezésre a ko
lozsvári temetőben is, hol a családoknak legközelebbi 
tagjai szoktak közös helyre temetkezni. így alusszák 
egymás mellett örök álmukat a közeli rokonság jeléül 
az 1801-ben elhunyt Hajós János és első felesége. Tyuk 
Kata, Hajós János rendőrbiztos és fia, továbbá Gyulay 
Antal és neje. Hajós Sára. valamint fiúk, Gyulai Fe
renc.

1 Hajós Béla dr. min. tanácsos szóbeli közlése.
2 Calendarium novum et vetuft ad annum 

MDCCCXXIV.  in usum M.Principatus Transsilvaniae.
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lámáit villantotta meg Hajós János, a későbbi mi
niszteri tanácsos is, mikor az 1839. évi Remény 
zsebkönyv szerkesztését elvállalta s benne több ér
zelmes lírai költeményét és balladáját adta ki.1 
Valóban a Hajós-család múltja sok becses építő
anyagot rejtett magában a költö és író nagy élet
eszménye számára. Gyulai innen örökölte költői 
fogékonyságát s székely eredetének tudatát. A Ha
jósok székelyföldi emlékein keresztül hatották meg 
lelkét a Székelyföld szépségei, a székelység szenve
dései és reményei; az unitárius ősök küzdelmes 
élete pedig arra ösztönözte, hogy rokon- és ellen
érzéseiből, valamint ítéleteiből a felekezeti türel
metlenségnek utolsó gyökerét is kiirtsa.

A két család szellemi hagyatékát a két szülő 
származtatta át a fejlődő lélekre. Gyulay Antal, 
bár tizenegy éves korában már árvaságra jutott, 
komoly tanulmányokkal nyitott magának utat a 
kolozsvári ref. kollégiumból a kormányszéki hivn- 
talszobák világába. 1793. máj. 23-a körül született 
s 1809 júliusában iratkozott a felsőbb tudomá
nyok hallgatói közé. Már a poéták osztályában 
összekerült a nála fiatalabb Szilágyi Ferenccel, a 
későbbi tudós főiskolai tanárral1 2 s vele együtt 
hallgatta a jogot is. Bizonyára ő is époly szorga-

1 Remény. Kiadta az unitarium eollegiurnbeli ol
vasó társaság. 1839. 107., 241., 242., 304., 309., 355,, 363., 
372. ].

2 A kolozsvári ref. kollégium levéltárában levő 
Albíim Studiosorum és Recensio studentium című 
könyveknek ide illő adatait Csűry Bálint dr. volt kol
légiumi levéltárosnak köszönöm.
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lommal készült vizsgáira s époly örömest foglalko
zott tudományos kérdésekkel, mint nagyratörö 
barátja. Alig fejezte be jogi tanulmányait s alig 
töltötte be huszadik évét, hivatalba lépett, majd 
megházasodott. Felvilágosult gondolkodásának az- 
zel adta tanújelét, hogy református létére a nem 
rég üldözött unitárius felekezetböl választott ma
gának feleséget. A kolozsvári unitárius egyház 
anyakönyve szerint 1818. febr. 16-án mint számve
vőségi Írnok esküdt örök hűséget Hajós Sára uni
tárius hajadonnak. Csöndes természetével s pon
tosságával hamar megszerezte feljebbvalóinak be
csülését. Növelte tekintélyét biztos ítélete és nyelv- 
ismerte; a latint még a kollégiumban megtanulta, 
azonkívül értett németül és oláhul.1 Mindazáltal 
a tisztviselői pálya fokozatain lassan haladt előre. 
1830-ban kapta a gyakornoki, 1833-ban a jegyzői cí
met, 1836-ban negyvenkét éves korában érte el a 
számvevőségi tiszti rangot; ekkor fizetése négyszáz, 
idővel ötszáz forintra rúgott. A családi gondok és 
kiadások szaporodása késztethette a munkás férfiút 
arra, hogy 1830-tól 1836-ig a ref. egyházi főtanács 
mellett a segédszámvevői állást is elvállalja.2

Gyulay Antal lelki életét jellemzően világítja 
meg az az őszinte tisztelet, mellyel emlékét Szilágyi 
Ferenc évek hosszú során át megőrizte. Szilágyi Fe
renc a múlt század ötvenes éveiben többször meg
emlékezett Gyulai Pálhoz intézett leveleiben Gyu
lay Antalról, mint legjobb barátjáról s még 1861-

1 Angyal Dávid id. m. 5. I.
2 Lásd Erdély-nagyfejedelernség tiszti névtárait 

az 1822—1840. évekből.
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ben is szeretettel gondolt azokra az órákra, melye
ket egykor barátjának társaságában töltött el.1 Ha 
célzásaiból joggal következtethetünk is Gyulay 
Antal higgadt és sok tekintetben konzervatív gon
dolkodására, másrészt a baráti visszaemlékezés 
melegsége egyaránt szól a szép műveltségű és ne
mes iridulatú férfiúnak. A magasabb szempontok 
érvényesítésére azonban a kormányszék nem kí
nált alkalmas teret. Ügy látszik, Gyulay Antal ép- 
úgy megvetette a kegyhajbászás minden fajtáját, 
mint vele egykorú, kiváló tiszttársa, Bölöni Far
kas Sándor, ki 1835. évi naplójegyzeteiben szinte 
borzalommal gondol vissza kormányszéki kancel
lista-korának gyötrő emlékeire.1 2 Elviselte ugyan 
az érdem hátratételét, de érezte, hogy többre volna 
hivatva, ha szelleme szabadon bonthatná ki szár
nyait. Mintha saját életéről mondott volna ítéletet, 
mikor egy szóval sem tartóztatta fiát, ki a kor
mányszéki hivatalszobából a színpad festett desz
kái után vágyódott. Gyulai Ferenc, a színész is 
így nyilatkozott atyjának engedékenységéről 1842. 
dec. 7-i levelének e soraiban: „Szegény, jó atyám, 
ő szeretett s jól tudá, hogy ő sem rabláncra szüle
tett.“3 Valószínű tehát, hogy Gyulay Antal 1840.

1 Lásd Szilágyi Ferencnek Gyulai Pálhoz 1853. 
szept. 1-én, 1855. dec. 19-én, 1856. márc. 3-án - és 1861. 
máj. 25-én írt leveleit a Nemzeti Múzeum kézirattárá
ban.

2 Bölöni Farkas Sándor naplója. Kolozsvári nagy 
naptár. 1865. 60. 1.

3 Lásd Gyulai Ferencnek anyjához 1842. dec. 7-én 
írt levelét a Nemzeti Múzeum kézirattárában.
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jan. 9-én több csalódással, mint kielégített becs
vággyal hajtotta fejét örök nyugalomra.

A nemes férfi-jellemmel szépen összehangzott 
Hajós Sárának vonzó nőiessége. Férj és feleség 
ugyanabban az évben, 1793-ban születtek. Úgy lát
szik, lelkűknek rokonsága korán egymáshoz ve 
zette őket. Valószínű, az egybekeléssel is csak azért 
vártak huszonöt éves korukig, mert Gyulay Antal 
kezdő tisztviselői fizetését még nem tartották elég 
biztos alapnak a család fenntartására. Hajós Sára 
is, mint férje, korán megismerkedett az élet zord
ságával, minthogy nyolc éves korában elvesztette 
atyját, a gyászév leteltével meg anyja egy mészá
roslegényhez ment férjhez.1 A sors csapásai kö
zött legbiztosabb támaszra János bátyjában talált. 
A küzdelmes gyermekévek közös emlékeiből szövő
dött a két testvér között az a megható szeretet, 
mely az életnek minden változásával szemben dia
dalmaskodott s egészen a sírig tartott. Hajós Sára 
azonban még többet is köszönhetett bátyjának; tőle 
nyerhetett ösztönt a műveltség szeretetére is. Még 
inkább szélesült látóköre férje oldalán. Az a mód, 
ahogyan évekkel később idősebbik fia, Ferenc sa
ját művészi fejlődésének kérdéseit tárgyalta előtte, 
azt bizonyítja, hogy Gyulay Antalné gyönyörűsé
gét találta a színház örömeiben s meg tudta be
csülni a valódi értéket. Ilyfajta lelki tartalomra 
céloz a színészpályára lépő fiú, mikor 1842. dec. 7-i 
levelében következőképen akarja özvegy anyjának

1 A kolozsvári unitárius egyház anyakönyve sze
rint 1802. ápr. 28-án ment végbe az esküvő.
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aggodalmait eloszlatni: »Jól emlékezhet Anyám, 
sokszor mondotta: „Ha olyan lehetnél, mint 
Egressy vagy Fáncsy, nem bánnám, ha színész len
nél is.“«

Mindazáltal Gyulay Antalné nem annyira ér
telmének, mint inkább kedélyének gazdagságával 
uralkodott környezetén. Mint egykor ősei vallási 
eszméikért, úgy hozott a törékeny nő áldozatot csa
ládjáért. Női hivatását mély kötelességérzettel töl
tötte be. így vált férjének s férje halála után gyer
mekeinek védőszellemévé. Utána rajzolta meg Gyu
lai Pál A vén színész című novellájában az önfel
áldozó anya képét, ki jó reggeltől késő estig varr 
kis házának ablakában s a varrást legtöbbször csak 
azért hagyja félbe, mert a könnyek elhomályosítot
ták szemüvegét. A költői rajzból s a mintául szol
gáló valóságból leginkább hiányoztak az erélyes s 
a gyakorlati életben jártas nő jellemvonásai. Épen 
ez a gyengeség egyik fő forrása annak a gyöngéd 
tiszteletnek, melyet a. gyermekek éreztek anyjuk 
iránt. Mint Gyulai Pál novellahősét, a vén színészt, 
megindították anyjának könnyei, épúgy Gyulai 
Ferenc is főkép azért nem tudta özvegy anyját az 
első évben elhagyni, mert — saját szavai szerint —• 
nem akart a még új fájdalomra fájdalmat rakni.1

A két szülő jellemének nyomai itt is, ott is ki
ütköztek Gyulai Pál egyéniségének elemeiben. A 
szigorú erkölcsiség, mellyel a fiú az élet minden 
viszonyában teljesítette kötelességeit, épannyira

1 Lásd Gyulai Ferencnek 1842, dec. 7-én anyjához 
írt levelét.
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atyai, mint anyai örökség. Mikor azonban Gyulai 
Pál magasabb életcélokat tűzött maga elé, neme
sebb írói becsvágyában épúgy, mint bátyjának mű
vészi törekvéseiben, a csalódott apának titkolt esz
ményei keltek életre. A költői kedély mozgalmai
ban viszont, a családi élet örömeinek és fájdalmai
nak lírai átérzésében inkább az anyai szív izgalmai 
hangzottak vissza.1 A kétféle szerepnek megfele
lően alakult ki Gyulai Pál költészetében szüleinek 
emléke is: az apa jellemének komorabb vonásai 
mellett a mély érzésű anya képe.

A szülők emlékével szorosan kapcsolódott an
nak a kis háznak képe, hol Gyulai Pál született, 
honnan atyját a temetőbe kísérte, s hol özvegy 
anyjának meghitt körében gyermekéveit töltötte. 
A családi fészekrakás Kolozsvár átalakulásának 
arra a korára esett, melyben a vár falai és bástyái 
mindinkább elvesztették hadi jelentőségüket. Gyu- 
lay Antal otthona is a Hídkaputól keletre közvet
lenül a várfalra támaszkodott, s már kis kert is tar
tozott hozzá.1 2 Ide mutat Gyulai Ferenc is, mikor 
1842. dec. 7-i levelét anyja címére Kolozsvárra a 
Híd-utcába irányítja. A helyet különösen érde
kessé tette a Kis-Szamos örökösen zúgó malmával, 
a Hídkapu vihar-verte tornyával s az alatta lebo
nyolódó, élénk forgalommal. Ma már a régi épüle
tek a városrendezés következtében eltűntek a föld

1 Riedl Frigyes id. m. 8. 1.
2 Lásd Jakab Elek Kolozsvár története című mű

vének III. kötetében (1888.) az 555. lapon s a Kolozsvár 
története világosító rajzai II. füzetének (1888.) 1. táb
láján a 14. számú épület sorsát.
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színéről, de Veress Ferencnek az 1860-as években 
készült fényképén még látható az ódon Hídkapu- 
bástya s mellette Gyulayék háza.1 Az alacsony, 
egyemeletes ház szerényen húzódik meg a múlt 
idők büszke emléke mellett. Homlokfala, mely a 
llíd-utcát félig elzárta, maga a megtestesült igény
telenség; az emelet három ablakából s a két föld
szinti ablakból azonban festői kilátás nyílt a Híd- 
utca mindkét ház-sorára, melyeknek szeszélyes vo
nalait letűnt századok ízlése vonta meg.

Mennyi értékes képpel gazdagíthatta a fejlődő 
költői képzeletet a gyermekkori környezet, mely
nek változatosságát a múlt és jelen egyaránt fokoz
ta! Nem csoda azért, ha Gyulai Pál oly gyakran 
és oly pontosan emlékezik vissza lírai rajzaiban a 
szülei házra. Mennyire összeillik az egykori otthon 
helyrajzával egy 1851. évi költeményének e két 
sora:

Egy kicsiny ház áll az utcavégen,
Sok jó időt töltöttem ott régen.

Épily jellemzően céloznak a szülei ház kis kertjére 
1852-ben e költői sorok:

Mint madárnak, fészkem volt ez a fa, 
Tanultam és pihentem alatta.

S évek múlva is mennyire határozottan jelöli meg 
Gyulai saját születésének helyét, mikor minden 
szót hangsúlyozva, azt mondja:

1 Lásd a fénykép mását a Pásztortűz 1926. évi fo
lyamának 1. számában.
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A kék Szamos partján születtem.1

A kis, Szamos-parti otthon évről-évre hango
sabbá vált a gyermekzajtól. Az elsöszülött Károly 
1818-ban köszöntött be, Ferenc 1819-ben. Őket kö
vették: Karolina, Pál, Sándor, második Károly és 
Antónia. A két Károlyon és Karolinán kívül a 
többi gyermek mind túlélte a szülőket.1 2 Hogy 
Gyulai Pál mikor látott először napvilágot, azt a 
kolozsvári ref. egyház anyakönyve nem árulja el. 
Belőle csak az tűnik ki, hogy a keresztelés 1826. 
jan. 14-én ment végbe. Maga Gyulai sem tudta, 
vajon 1825 végén vagy 1826 elején sziiletett-e, 
úgyhogy születésének ideje ma is irodalomtörténeti 
kérdés-3 A kereszteléseknek a gyülekezetben elfo
gadott rendjéből azonban határozottan következik, 
hogy Gyulai Pál a keresztelés idejénél néhány 
nappal előbb, tehát 1826. jan. 10-e táján született.4

1 Gyulai Pál: 1. Egy kicsiny h á z ... (Papp Ferenc: 
Gyulai Pál irodalmi emlékei. 1926. 131. 1.) 2. A szülői 
ház. 3. Leányfalván. (Költemények. II. 1904. 126., 207. 1.)

2 Gyulay Antal és Hajós Sára gyermekéi a kö
vetkező sorrendben kereszteltettek meg: 1.) Károly 1818. 
VIII. 22. 2.) Ferenc 1819. XI. 28. 3.) Karolina 1824. XI. 4. 
4.) Pál 1826. I. 14. 5.) Sándor 1828. VI. 17. 6.) Károly 
1829. X. 23. 7.) Antónia 1831. VI. 18.

3 1904 decemberében Szilágyi Sándor Herepei Ger
gely kolozsvári ref. lelkésztől kért felvilágosítást Gyu
lai Pál születésének idejéről, de Herepei Gergelynek 
1904. dec. 27-én írt s a Nemzeti Múzeum kézirattárában 
levő levele sem döntötte el a kérdést.

4 Minthogy a kolozsvári ref. egyház anyakönyve 
1826 táján csak a keresztelés adatait tüntette fel, Gyu
lai Pál születésének idejét leginkább id. Herepei Ger-
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A mind jobban elbokrosodó család felett, ha 
néha beborult is az ég, máskor annál többször ki
sütött a nap. A szülök igénytelensége és szorgalma 
biztosította a gyermekek zavartalan fejlődését. A 
családi jólét valójában Gyulay Antal tisztviselői 
fizetésén nyugodott, de családi hagyomány szerint 
Gyulayéknak házukon kívül más ingatlanuk is 
volt, mely a Hajós-család révén örökségként szál 
lőtt rájuk.1 Ilyen eredetű lehetett a Szamoson túl 
emelkedő szőlőhegyen, a Ivőmálon az a kert is, 
melyben Gyulay Antal nejével együtt annyit fog
lalatoskodott. Ügy látszik, a derék tisztviselő értett 
a gyümölcsfa-tenyésztéshez, míg feleségének a ve- 
temények mellett inkább a virágágyakra volt 
gondja. Talán már itt kifejlődött Gyulai Pálban a 
gyümölcsfa és virág szeretető, mely évek múlva 
annyi boldog örömmel hintette be életét. Még het
ven éves korában is örömest idézte emlékezetébe a
gely ref. esperes magán-anyakönyvi feljegyzéseiből 
állapíthatjuk meg, melyek Herepei Jánds kolozsvári 
ref. kollégiumi levéltáros birtokában maradtak fenn. 
Ezek szerint 1837-től 1840-ig a keresztelés a születést 127 
közül 75 esetben másnap vagy harmadnap követte, 42 
esetben 4 vagy 5 nap múlva, 6 esetben egy hét múlva, 
4 esetben s csak előkelő családokban két vagy három 
hét múlva. Minthogy pedig az egyházi szertartások 
módja évtizedeken át változatlan szokott maradni, biz
tosra vehetjük, hogy a kolozsvári ref. egyházban a ke
resztelés 1826-ban épen olyan módon történt, mint egy 
évtizeddel később, valamint azt is, hogy az egyszerűbb 
családból származó Gyulai Pált születése után néhány 
nap múlva keresztelték meg.

1 Vásárhelyi Boldizsárné Földesi Ida nagytiszte- 
letű asszonynak szóbeli közlése.
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régi, kedves hely képét. Egy 1896. évi decemberi 
levelében Haraszti Gyula kolozsvári egyetemi ta
nár kőmáli lakására célozva, ily mélabús hangulat
tal emlékezik vissza gyermekkorának napsugaras 
benyomásaira: „Ez a Kőmái sok gyermekkori em
léket költ fel. Szemben. azzal a hellyel, ahol Önök 
laknak, volt a mi kertünk. Mennyi finom gyümöl
csöt ültetett ott atyám, mily szép virágok nyiltak 
anyám ágyasaiban! Vagy csak én találtam akkor 
oly szépeknek.“ 1 Mindez bizonyítja, mennyire 
boldognak érezte magát a gyermeklélek az egy
szerű családi környezetben. A túlzott kényelem 
csak akadályozta volna a mozgékony képzeletet 
csapongásaiban. A fényt, a csillogást könnyen fe
ledtette a családtagok közt levő bensőséges vi
szony: a tisztelet és hála, mely a szülők gondosko
dását jutalmazta, valamint az önzetlen szeretet, 
melyet a testvérek egymás iránt éreztek.

Hasonló képet festett Gyulai Pál maga is a 
szülei ház életéről, mikor gyermekkorára, mint 
vesztett boldogságára tekintett vissza. Költői kép
zeletével még egyszer összegyűjtötte mindazokat, 
kiket szeretett. Hallotta anyjának édes szavát, 
amint mesét mondott s altató dalt énekelt neki. 
Testvérei közül különösen gyakran tűnt fel előtte 
kis húgának vonzó alakja. Egykor mennyit futko
sott s játszott vele s mily örömmel teljesítette vá
gyait! Szedett neki gyümölcsöt, virágot, s ha apjuk 
megdorgálta érte, együtt zokogott szegénykével-

- Haraszti Gyula: Gyulai Pál emlékének. Buda
pesti Szemle. 141. k. (1910.) 206. 1.
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Mily drága kinccsé lett szemében a nagy kályha is, 
melynek vidám tiizénél valamikor oly sok boldog 
karácsonyt töltött! A költői képet kiegészíti a kis 
diák élményeinek rajza, ki kertjük fái alatt csalo
gánydal mellett írta első versét.1

A rejtett boldogság örömeit sötét viharként 
dúlta szét 1840. jan. 9-én a család fejének, Gyulay 
Antalnak váratlan halála.1 2 A fáradhatatlan férfiú 
életének legszebb korában, 47. évében szállt sírba, 
akkor, mikor családjának legnagyobb szüksége lett 
volna reá, Elhúnyta sötét gondokat s nyomasztó 
viszonyokat hagyott hátra az elárvult otthonban. 
Gyermekei közül csak legidősebb fia, Ferenc jutott 
el a szárnybontásig, amennyiben a kormányszék
nél irnoki állást nyert; de ő is oly kevés fizetést 
kapott, hogy még mindig rászorult szüleinek tá
mogatására.3 A másik két fiú: Pál és Sándor a ko
lozsvári ref. kollégium alsó osztályaiban tanultak, 
kis húguk, Antónia pedig nem rég kerülhetett ki 
az elemi iskolából. Ily körülmények között a kor
mányszék is kötelességének tartotta, hogy az özve
gyet s az árvákat segítségben részesítse. Tekintve 
Gyulay Antalnak több, mint huszonhat évi szolgá
latát, az özvegy számára nyugdíjat, a három kis
korú számára pedig nevelési járulékot állapítottak 
meg; a húsz éves Ferencet már nagykorúnak vet
ték. Mindazáltal mindent összeszámítva is, a kor
mány évi segítsége csak 241 forint 40 krajcár eziist-

1 Gyulai Pál: A szülői ház.
2 Angyal Dávid id. m. 5. 1.
3 Lásd Gyulai Ferencnek 1842. dec. 7-én anyjához 

írt levelét.
2
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pénzt tett ki, mi a legszerényebb igények kielégíté
sére is kevés volt.1

A családban fennmaradt hagyomány szerint, 
ha volt is Gynlay Antaléknak vagyonuk, a nevel
tetés költségei felemésztették.1 2 Ilyen módon a 
számadásban mutatkozó hiányokat még nagyobb 
takarékossággal s még odaadóbb munkássággal 
kellett az özvegynek pótolnia. Ekkor vált küzdel
mének győzelmes eszközévé a varrótű. Mennyi ja
vítani valója akadt a négy gyermek ruháján, s 
hányszor kellett saját ruháit is újra alakítania, 
hogy mindig illendően jelenhessék meg ismerősei
nek körében! Az önáldozatban nem fáradt el, sőt 
mintha újabb terheket keresett volna, gondoskodá
sát kiterjesztette testvérének anyátlan gyerme
keire, a Hajós-gyermekekre is, úgyhogy ezek is 
úgy tekintettek reá, mint anyjukra.3

Leginkább megszállta az özvegyet a bizonyta
lanság érzete, mikor gyermekei életének kellett 
volna irányt adnia. Különösen fiainak sorsa ag
gasztotta. Férje bizonyára inkább megértette volna 
a merész álmok ébredését, míg ő ott is veszélyt lá
tott, hol az ifjú lélek szabadabb mozdulattal ké
szült magasba hajló életútjára. A gyermekeiért

1 Angyal Dávid id. ni. 5. 1.
2 Vásárhelyi Boldizsárné Földesi Ida nagy tiszt, 

asszonynak szóbeli közlése.
3 Lásd Hajós János min. tanácsosnak Gyulai Pál

hoz 1895. febr. 15-én írt levelét és Angyal Dávid id. ni. 
6. lapját. — Az anyátlan gyermekek Hajós János rend
őrbiztos gyermekei: Károly és János voltak, kik 1831- 
ben vesztették el anyjukat, Koronka Borbálát.
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rettegő anya izgalmai olvaunak össze Gyulai Fe
rencnek, a kiváló színművésznek pályakezdésével 
is. A fiatal kormányszéki Írnok meg atyja életé
ben elhatározta, hogy színésszé lesz. Az atya nem 
ellenezte fia tervét. Annál nagyobb ellenérzéssel 
viseltetett a színészet iránt az özvegy anya, úgy
hogy érvei, még inkább könnyei egy ideig fiát is 
visszatartották kedvelt eszméjének megvalósításá
tól. Végre mégis a művésziélek ábrándjai győztek. 
Gyulai Ferenc 1842-ben egy nyári napon elhagyta 
a szülei házat a nélkül, hogy búcsút vett volna fe
leitől, s csak hat hónap múlva dec. 7-én írta meg 
édes anyjának, hogy egy színésztársulattal Szege
dig jutva, ott saját neve alatt játszott, s nincs ha
talom, mely a színészpályától eltérítené. Mit szól
hatott Gyulay Antalné a levélhez, mely tele volt 
csillogó reményekkel, nagy fogadkozásokkal, smelv 
a mindent megbocsátó anyai szeretethez fellebbe
zett! Bizonyára szeme könnybe lábbadt, s Isten ál
dását kérte idegenbe szakadt fiára.

Minél többet veszített az élet terhei alatt ros
kadozó nö, annál inkább ragaszkodott mindahhoz, 
amit a sors még meghagyott neki. Mennyi meg
nyugvás lehetett számára, hogy maga mellett tud
hatta másik fiát, Pált, kinek ítéletére és köteles
ségérzetére mindig biztosan számíthatott! Míg fiá
nak kollégiumi sikereiről értesült, élénk képzeleté
vel előre látta Erdély valamelyik völgyében a 
hegyoldalban a csinos református paplakot, benne 
fiát, a fiatal tiszteletest s önmagát, amint általá
nos tisztelet veszi körül őket. Színes ábrándjait 
örökölhette a vén színésznek, a novellahösnek

2*
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anyja, ki szintén a református papiak tornácáról, 
kertjéről és csűreiről álmodozott.1 A derék kollé
giumi tanuló készséggel osztozott anyjának családi 
gondjaiban. így fejlődött ki az a bensőséges vi
szony, mely az anyának áldást, a fiúnak életre 
szóló emléket jelentett.

Azok az évek, melyeket Gyulai Pál özvegy 
anyja körében élt át, elhatározólag alakították jel
lemét. Az egyszerű világban nem ismerhette meg 
ugyan az élet finomabb formáit, annál inkább meg
edzette akaratát a folytonos életküzdelem. Korán 
kifejlődött önállósága a nélkül, hogy vágyainak 
játékszerévé vált volna. A sötét gondok, melyek 
anyja közelében fogadták, inkább figyelmeztették 
az élet komorabb feladataira, de azért tudott 
örülni a legkisebb virágnak is, mely útjába került. 
Anyjától tanulhatta meg, mint lehet kötelességein
ket költői kedéllyel felfogni s megszépíteni. Évtize
dek múlva is csak anyja példáját követte, mikor 
semmi kicsinyes gondtól, semmi fáradságtól nem 
riadt vissza, ha vele övéinek helyzetén könnyíthe- 
tett. A legnagyobb azonban, amivel Gyulai világ
nézetét anyja gazdagította, a női lélek tisztelete 
volt. Mint Kemény Zsigmond br., ő is legelőször 
anyjában ismerte meg a női erény valóját: a lát- 
szatos gyengeség és következetlenség mellett azt 
az áldozatkészséget, mely az önfeláldozásig ma
gasztosul. Özvegy anyjának küzdelmes éveire is 
gondolhatott, valahányszor oly meggyőződéssel hir-

1 Gyulai Pál: A vén színész. 1850/1. (Vázlatok és 
képek. 1913. 69., 70. 1.)
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dette, hogy a nő sokkal magasabbra tud az önáldo
zatban emelkedni, mint a férfiú. Valóban már a 
gyermek Gyulai határozott érzelmeiben megvil
lant az igazi költő sastekintete, mely a jelenségek 
zűrzavarán keresztül az örökkévaló értékeket fe
dezi fel.

A gyermekkor élményeit összeillő keretbe fog
lalta Gyulai számára szülővárosa, Kolozsvár. Épen, 
mire a gvermeklélek pontosabban fel tudta fogni 
környezetének jelentőségét, épen akkor bontako
zott ki Kolozsvár viharos századainak mohából 
igazán modern várossá. A vár falai és bástyái, az 
egykor kincses polgárság erősségei és büszkeségei, 
még állottak ugyan, hirdetve Zsigmond király bő
kezűségét, Hollós Mátyás király hatalmát s a feje
delmi korszak erejét, de az idő s az új nemzedék 
évről-évre többet rombolt le a tisztes emlékekből. 
A régi kövek, melyeken egykor ellenséges hadak 
rohama tört meg, a béke áldásaiként alakultak 
templomokká, tornyokká, iskolákká és palotákká. 
A kikövezett utcák, az éjjeli világításra szolgáló 
utcai lámpák, a biztos hidak s rendezett utak pe
dig az európai műveltség magasabb igényeit is ki
elégíthették. Még nagyobb lendületet vett a város 
fejlődése a benne tartott országgyűlésekkel s a 
kormányszék áttelepítésével. Az állami és magán
érdekeknek ily teljes összpontosítása idézte elő, 
hogy az 1834. évi országgyűlés idején már min
denki Erdély fővárosának tekintette Kolozsvárt.1

A rohamos átalakulás ellenére a várost a tör-

1 Jakab Elek: Kolozsvár története. III. k. (1888.)
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ténclem annyira átfonta hangulataival, hogy 
henne Gyulai minduntalan a múlt varázskörébe 
került. A régi templomok merész ívei századokra 
vitték vissza tekintetét; a mohos várfalak és ko
mor bástyák pedig, melyek körül a .gyermek gond
talanul űzte játékait, letűnt korok szenvedélyeiről 
regéltek neki izgató történeteket. Mikor mint az
1842. évi Regélő Pesti Divatlapnak fiatal tudósí
tója képzeletben a Fellegvárról tekintett alá, kép
zelt benyomásai közé akkor is a múlt történetei ve
gyítették ábrándszerű eszméiket, „a hős századok 
dicsőségei és iszonyai.“ Régi benyomásokat eleve
nített fel a kezdő költő 1S43. évi regéjében, a Test
vérekben is, mikor a kolozsvári várfalak keletkezé
sének mondáját a várfalaknak azzal az emlékkövé
vel kapcsolta össze, melynek két domborművű nő
alakját oly sokszor látta gyermekkorában.1 Így 
telt meg a gyermek lelke igazi romantikus tarta
lommal, a régi Erdély csodálatával.

Kolozsvár azonban, bármily sok részletet őr
zött meg a regényes múltból falai között, époly 
érdekes távlatokat nyitóit a kis Gyulai Pál előtt a 
XIX. századi Erdély életébe is. Egy-egy forgal
mas napon szeme előtt vonult fel a környékbeli 
falvaknak népe, hogy az öltözetek festői tarkasá
gával jelezze Erdélynek kuszáit nemzetiségi viszo
nyait. Máskor egy-egy főúri társaság ötletes mu
latsága vagy ünnepi menet ragadta meg figyelmét. 
A politikai mozgalmak legelőször az 1834. évi or-

1 Regélő Pesti Divatlap. 1842. évi 34. (ápr. 28.),
1843. évi 43. (máj. 28.) sz.
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szággyűlés alkalmával kelthették föl érdeklődését. 
A nyolc éves gyermek semmi esetre sem látott a 
pártok küzdelmeinek rejtett rúgói közé, de egy-egy 
jelentős esemény vagy kimagasló vezéregyéniség 
mélyen emlékezetébe vésődött. Mily felejthetetlen 
benyomás lehetett számára, ha láthatta Wesselényi 
Miklós bárónak erőtől duzzadó alakját, amint egy- 
egy politikai gyülekezetben mondott gyújtó beszé
det vagy egy-egy lovas csapat élén tűnt fel vak
merő lovasmutatványaival!

így vett részt a költő és író nevelésében 
mindaz az ízlés, férfias erő és szellem, melyet Ko
lozsvár, mint a magyar műveltség jellemző virága, 
egyesített magában. Mily elhatározó lehetett a 
csinos tereknek, zegzugos utcáknak és művészi al
kotásoknak hatása, melyek oly természetes bájjal 
simultak a Szamos völgyének vonalaihoz! A mű- 
bíráló talán bennük találta meg esztétikai művelt
ségének legmélyebben fekvő alapját. Hasonlókép 
korán megedzette a fejlődő lélek akaraterejét az a 
szakadatlan küzdelem, melyet az erdélyi magyar 
társadalom évszázadokon keresztül vívott nemzeti 
céljaiért. S mennyire mozgásba hozta a költői és 
írói tehetség rejtett erőit a kolozsvári irodalmi élet, 
mely évszázadokra tekintett vissza, a XIX. szá
zadban pedig űj eszmékkel s új irányokkal gazda
gította az egyetemes magyar irodalmat! Mindeze
ket a hatásokat az iskola olvasztotta egybe, Gyulai 
Pál egyéniségének leghathatósabb alakítója, a ko
lozsvári református kollégium.



A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS 
KOLLÉGIUMBAN.

Hogy mit jelentett Gyulai Pál számára a ko
lozsvári református kollégium, azt leginkább ö 
maga állapította meg 1862-ben, mikor mint főisko
lai tanár az ifjúsághoz, intézett búcsúbeszédében 
így nyilatkozott róla: „Ez az épület a szülei házzal 
van egybeolvadva emlékemben, ez az iskola az, 
melynek nevelésemet köszönöm.“ 1

Az épület, mely a költői lelket ily bensőséges 
visszaemlékezésre indította, épenséggel nem tarto
zott a művészi alkotások közé. Négyszögű udvara 
elég tágasnak látszott ugyan, de annyira körül volt 
építve minden oldalról két emelet magasságban, 
hogy egészen zárdái jellemet öltött. A komorságot 
csak növelte a dísznek szinte puritán mellőzése. 
Mennyi ridegséget árult el annak az ötven ablak
nak szabályos elhelyezése is, melyekkel a homlok
rész a Belső-Farkas-utcára nézett! Minden vonal
ból az a szellem tükröződött, mely többre becsülte

1 Hölgyfutár. 1862. 78. (júl. 1.) szám.
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az erőt a fénynél, a lényeget a formánál. Mikor az 
1798. évi tűzvész a kollégiumot elhamvasztotta, a 
hitbuzgóság, mely a romokból új épületet emelt, 
nem annyira az első francia császárság korabeli 
klasszikus ízlésnek akart hódolni, inkább a főis
kola évszázados céljait tartotta szem előtt.

Mindazáltal a múlt ragyogó fénnyel Vonta be 
az egyszerű falakat. A kollégium telke Bethlen 
Gábor államférfiúi bölcseségének emlékét őrizte, 
míg a tulajdonképeni alapítás és építés a két Rá
kóczi György nemes buzgalmát hirdette.1 Még na
gyobb szellemi értéket hagyott maga után az intézet 
nagynevű tanára, Apáczai Cseri János, mikor pró
fétai lélekkel tűzte ki a nemzetnevelés vezető el
veit. Élete, mely a tudomány szolgálatában lobo
gott el, eszménnyé finomult s századokon keresz
tül irányította az utána következő tanámemzedé- 
kek gondolkozását. Ezek után érthető, ha a főis
kola Erdély legértékesebb erőit egyesítette magá
ban, s ha vezetői között az arisztokrácia legneme
sebb tagjai, tanárai között a középosztály legtörek
vőbb elemei foglaltak belvet. így Gyulai Pál is, 
mikor a kollégium vonzókörébe került, sokkal töb
bet talált ott, mint amennyit a komor épület falai 
első pillanatra ígértek.1 2

A legrégibb adatok, melyek Gyulai Pál kollé-

1 Török István dr.: A kolozsvári ev. ref. colle
gium története. 1ÍH)5. I. 17., 18., 28., 30. ].

2 Gyulai Pál kollégiumi tanulmányait és élmé
nyeit részletesebben tárgyalja Panp Ferencnek Gyűlni 
Pál a kolozsvári református kollégiumban című érte
kezése. Erdélyi Múzeum. Űj folyam. V. (1934.) 245—-260.1.
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giumi tanulmányainak kezdetére vetnek világot, a 
kollégium alsóbb osztályainak osztályozókönyvé
ben s a kollégiumi törvényszék jegyzőkönyveiben 
maradtak fenn. Ezek szerint Gyulai az 1834/35. 
iskolai évben a conjunction classis tanulója volt.1 
Minthogy az előző iskolai évben neve nem fordul 
elő az elemi osztály névsorában, 1834 szeptemberé
ben nyolc éves korában jutott a kollégiummal ben
sőbb viszonyba; 1848-ban pedig mint huszonkét 
éves ifjú búcsúzott el tőle. A tartalmas évek hosz- 
szú sora indította később is oly őszinte hálanyilat
kozatra. Egyébként az alsóbb osztályokat úgy vé
gezte, hogy szüleinek házából járt iskolába. Hete
dik osztályos koráig atyja ügyelt tanulmányaira, 
azontúl özvegy anyjának számolt be iskolai élmé
nyeiről. Mint a felsőbb tudományok hallgatója 
több éven át bent lakott ugyan a kollégiumban, de 
a szabadságharc nemcsak az ősi iskolától szakí
totta el, hanem anyjának otthonától is örökre meg
fosztotta. Ilyen módon kapcsolódott emlékezetében 
a kollégium képe a szülei házéval.

Az út a szülei háztól a kollégiumba a Híd- 
utcán, a Piac-soron s a Belső-Közép-utcán veze-

1 CsűryBálint dr., a kolozsvári ref. kollégium egy
kori levéltárosa, kihegyezte számomra a kollégiumi 
sedesnek, vagyis iskolai törvényszéknek jegyzőköny
veiből a Gyulai Pálra vonatkozó adatokat. Herepei Já
nos, a kollégium mostani levéltárosa, pedig a kollé
gium alsóbb osztályainak évekig lappangó s csak 
újabban előkerült osztályozókönyveből írta ki szá
momra Gyulai Pál tanulmányi előmenetelének adatait. 
Lekötelező szívességükért e helyen is hálás köszönetét 
mondok.
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tett. Itt lüktetett a város szíve. Innen csak a Mino
rita-sikátoron kellett Gyulainak végig haladnia, s 
feltárult előtte a Belsö-Farkas-utca, Kolozsvár 
leggondolkodóbb része. Ott állott az egyik szeren 
az ódon, csúcsíves református templom, merész or
mával az ég felé mutatva; mellette a kollégium. 
Távolabb következett a vármegyeház, országos 
politikai harcok színhelye, még távolabb a főisko
lai jellemű katolikus lyceum s a piarista rendház. 
A másik szer kiemelkedőbb pontjai voltak: a fő- 
kormányszék épülete, az első, állandó, magyar 
színház, a Teleki-ház, tovább a református papok 
és tanárok lakásai. Hogyan tudta volna a fejlődő 
lélek magát kivonni a hely sugallata alól, melyet a 
nagy eszmékért folytatott, százados küzdelmek 
szenteltek meg! Érdeklődését egyaránt lekötötte a 
térszerű utca, akár a letűnt nagy idők emlékeit 
idézte fel hallgató épületeivel, akár új eszmék dia
dalától visszhangzott. Különösen vonzotta a refor
mátus kollégium emelkedett, de szigorú szellemé
vel, élénk, de lelkes ifjúságával, komoly, de mű
velt tanári karával.

A kis Gyulai hamar beletalálta magát a zár
dái jellemű iskolai életbe. Nem volt annyira elké
nyeztetve, hogy a keményebb nevelésmód érzéke
nyen érintette volna. A rendhez már otthon hozzá
szokott, azért könnyen felfogta a fegyelem jelentő
ségét oly vegyes eredetű ifjúsággal szemben, minő 
a kollégiumban évenként Verődött össze. Szorgal
mas tanuló volt, de épúgy élvezte a szabadságot is, 
melyet a kollégium az iskolai kötelezettségen túl 
tanítványainak engedett. így azután örömest in-
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dúlt iskolába s bizonyára saját élményeit hasz
nálta fel, mikor az első magyar komikus jellem
rajzában oly szeretettel vázolta a gyerekhadat, 
mely Kolozsvárott a Farkas-utcában oly vidám 
zsivajjal sietett reggel és délután a múzsák temp
lomába.1

Legkevésbbé feleltek meg a célnak a kollégium 
eszközei a nyolc alsóbb osztályban. A köztanítók, 
kik a főiskola tanári karától egy-egy osztály veze
tésére kaptak megbízást, sem elég szakismerettel, 
sem kellő pedagógiai gyakorlattal nem rendelkez
tek, hisz végzett teológusok voltak s két-három 
évenként változtak. Másrészt az 1822. évi tanterv 
szerint is, kivéve az elemi osztályt, a tanítás kö
zéppontjában a latin nyelv állott, úgyhogy mel
lette a reális és nemzeti tárgyak alig érvényesül
hettek. Gyulait is leginkább a latin nyelv tanulásá
nak különböző fokain vezették végig az egyes ősz 
tályok, amint évről-évre egymásután következtek: 
a. conjunction, classis után a grammatica, a syntac- 
tica inferior, syntactica superior, rhetorica, poetica 
és logica. Az ötödik osztálytól kezdve szerepelt a 
tantárgyak között a német, a hetediktől kezdve a 
görög, a nyolcadikban a bölcseleti alapvetés.1 2 
A köztanítók és az iskolai tanterv fogyatkozásait 
Gvulai tanulókorában még némikép ellensúlyozta 
Salamon Józsefnek, a kiváló nevelésügyi tekin
télynek hatása, ki 1832-től 1839-ig mint tanvezető,

1 Gyulai Pál: Az első m agyar komikus. 1854. [Váz
latok és képek. 1913. 179. 1.1

2 Lásd az 1822. évi tantervet. Török István dr. id. 
m. I. k. 334—346. 1.
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1839-től 1842-ig mint igazgató adott határozottabb 
irányt az iskolai életnek.1

A hét év munkájáról, melyet Gyulai 1834 
szeptemberétől 1841 júliusáig végzett, a kollégium 
évi kimutatásai adnak számot. A köztanítók bő 
kézzel osztogatták itt a szorgalmas tanulónak a 
„kitűnő“ érdemjegyeket, úgyhogy bizonyítványai
ban ritkaság számba ment a „jó“ osztályzat is. A 
rangsorban is elég magasra emelkedett Gyulai osz
tályonként; elérte a hatodik helyet is s a tizedik
nél hátrább sohasem került.1 2 Még világosabban be
szélnek a folytonos haladásról a kollégiumi tör
vényszéki gyűlések jegyzőkönyveinek azok a he
lyei, melyek az iskolai jutalmak rendjét foglalják 
magukban. Gyulai már 1835. július elején az első 
latin osztályban, a conjuncticában mint hetedik emi
nens nyert könyvjutalmat. Az 1836. évi jutalmak
ról szóló jegyzőkönyv elkallódott ugyan, de a kö
vetkező években Gyulai továbbra is a kitüntetettek 
között szerepel, még pedig 1837-ben a hetedik, 1838- 
ban a hatodik helyen, 1839-ben ismét a hetediken. 
Még magasabbra emelkedett 1840-ben és 1841-ben, 
mikor a poetica, majd a logica classis jutalmazott- 
jai között az első helyre küzdötte fel magát ösztön
díjával. Mindezek az adatok fényesen igazolják, 
mennyire felismerte és megbecsülte az iskola jeles

1 Török István dr. id. m. II. 248. 1.
2 Gyulai Pálnak a kollégium alsóbb osztályaiban 

szerzett érdemjegyeit a kolozsvári ref. kollégium levél
tárában levő Classisták Classificátiója 1832l3-tól 18áíl5-i() 
című osztályozókönyvből Herepei János, kollégiumi 
levéltáros írta ki számomra.
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növendékét, de egyúttal jelzik azokat a nagy ered
ményeket is, melyekkel Gyulai az alsóbb osztályok 
koréból lépett ki. I tt vetette meg latin nyelvi és 
irodalmi ismereteinek alapját, melyek tanári és 
költői hivatásában jutottak teljesebb kifejtésre. Ha 
a hetedik osztályú tanuló nem mélyedt volna el 
egykor oly szeretettel Horatius ódáinak olvasá
sába, alig született volna meg az ötvenes évek végén 
a Horatius olvasásakor című óda. Korán hozzálá
tott Gyulai a német nyelv tanulásához is. Erre 
egyaránt serkentette atyja példája, valamint az a 
tisztelet, mely a német nyelvet és irodalmat Ko
lozsvárott körülvette. Egyébként Gyulai — egy ké
sőbbi nyilatkozata szerint — értette a német nyel
vet, csak szabatosan nem tudta magát rajta kife
jezni.1

Még mélyebb bepillantást nyert a fiatal kollé
giumi diák a magyar irodalom, főkép a magyar 
költészet valójába. E tekintetben a tanterv szerint 
nem sok támogatást várhatott ugyan az' iskola ré
széről, de annál gazdagabb okulást szerzett olvas
mányaiból. Csak évek hosszú sorának eredménye 
lehetett az a fejlett ízlés, mely Gyulainak irodalmi 
ítéleteit s költői kísérleteit gimnáziumi tanulmá
nyainak befejezése után néhány hónap múlva jel
lemezte. A fejlődésnek jelentős mozzanatára vall a 
tizennégy éves tanulónak Villám és sír című balla
dája, melyet Gyulai unokabátyja, Hajós János őr-

1 Lásd Gyulai Pálnak Nádasdy Lipótné grófnéhoz 
1855. nov. 10-én írt levelét. Nyugat. 1923. ápr. 16-i sz. 
516. 1.
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zott meg számunkra.1 A költői tehetségnek ily 
korai íellobbanása szerezhette meg Gyulainak a 
poéták osztályában azt a kitüntető jutalmat is, 
melynek emlékét a kollégiumi törvényszéknek 1840. 
jún. 30- i jegyzőkönyve tartotta fenn.

1841 júniusának végén jelentkezett Gyulai, 
mint a felsőbb tudományok hallgatója, mikor saját 
nevének aláírásával tett fogadalmat a főiskolai 
törvények megtartására.1 2 Tanulóévei valójában 
ettől az időponttól kezdve telnek nieg egész életre 
szóló hatásokkal. A kollégium ugyanis leginkább 
a tanítás felső fokán emelkedett hivatásának ma
gaslatára, amennyiben a vezetést itt már egészen a 
főiskola tanárai tartották kezükben. A hallgatók, 
ha világi pályára készültek, két-két évet töltöttek 
a bölcseleti és jogi szakon; a teológusok ezenfelül 
még két évig hallgatták saját szaktárgyaikat. Gyu
lai mind a három szakot végigjárta. 1841 szeptem
berétől 1843 júniusának végéig volt bölcsész, 1845. 
június végéig jogász, 1847. június végéig teoló
gus. 3

1 Riedl Frigyes id. m. 47. 1. — Angyal Dávid id. 
m. 11. 1. — Lásd Hajós János min. tanácsosnak Gyulai 
Pálhoz 1895. febr. 15-én írt levelét. — Irodalomtörténeti 
Közlemények. XLIII. 1933. 295., 296. 1.

2 Gyulai Pál a kolozsvári ref. kollégium levéltá
rában levő Album Studiosorum 112. lapján az 1840/41. 
iskolai évben iratkozott be, de csak az 1840/41. iskolai 
év végén jelentkezhetett, meid ekkor végezte az utolsó 
gimnáziumi osztályt.

3 Gyulai Pál felsőbb tanulmányainak idejére 
nézve a kolozsvári ref. kollégium levéltárában levő 
Classification's protocollum  ád felvilágosítást.
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A felsőbb tanulmányok kora még bensőbb kap
csolatot teremtett Gyulai Pál és a főiskola között. 
Atyjának halála után napról-napra láthatta, mint 
szállják meg az élet gondjai özvegy anyjának ott
honát. Leginkább az anyai szív önáldozatai indít
hatták arra, hogy öccsével együtt elfogadja azt a 
jótéteményt, melyet a kollégiumi épületben való 
lakás a szegényebb deákoknak jelentett. A főisko
lai törvényszék jegyzőkönyveiből biztosan megál
lapítható, hogy az 1842/43., 1843/44. és 1844/45. is
kolai években bent lakott a kollégiumban. 1843 
szeptemberében ötödmagával, főkép Szilágyi Sán
dorral, Pataki Ferenccel s Pataki Gyulával együtt 
az első emeleten a „Berlin“ nevű szobában helyez
kedett el. Egy év múlva az első emeleten az öreg 
templom felé eső részen a 15. számú szobát fog
lalta el négy társával, köztük öccsével, Sándorral 
együtt; régi lakótársai közül azonban csak Szi
lágyi Sándor követte.

Bármily ridegnek látszott is az intézetben la
kók élete, a kollégium itt is, ott is éreztette velük 
atyai jóindulatát; szigorúan büntetett ugyan, de 
ha mást nem, legalább cipót adott növendékeinek 
kezébe. Gyulai nagy kötelességérzettel illeszkedett 
új környezetébe, úgyhogy magaviselet tekintetében 
is a legjobbak közé tartozott. Mulasztásai s vétsé
gei, melyek miatt neve a főiskolai törvényszék 
jegyzőkönyveibe került, oly jelentéktelenek, hogy 
valójában csak az ellenőrzés pontosságát vagy ki
csinyességét bizonyítják. Évenkint egyszer meg
történt vele, hogy kapuzárás után érkezett haza s 
ezért lefizette a hét krajcár büntetéspénzt. Nagy
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ritkán jelentették, liogy elkésett vagy elmaradt az 
isteni tiszteletről. Jogász-korában kétszer azért fize
tett egy-egy ezüst forintot, mert több társával 
együtt bálban vett részt. Ugyanez időtájt egyszer 
törvénytelen köntös viseléséért intette meg az igaz
gató, miközben figyelmeztette, liogy a legelső al
kalommal, ha szabálytalanul öltözködik, köntösét 
konfiskálni fogják. Ily félrelépések szinte dicséret 
számba mehetnek a mellett a szigorú rend mellett, 
mely a bentlakó ifjúság életét reggeltől estig s es
tétől reggelig szemmel tartotta. Úgy részük, mint 
a bálozás, az ifjúkornak oly természetes nyilatko
zása, hogy néhány év múlva az iskolai fegyelmi 
szabályok sem találtak rajta megütközni valót.

Minél inkább meglakta Gyulai a kollégium 
épületét, annál több rokonérzést keltett maga 
iránt egyenes jellemével deáktársai között.- A köz
hangulat kifejezésre jutott a főiskolai törvényszék 
gyűlésein is, hol az ifjúság az igazgató tanár veze
tésével szinte önmaga fegyelmezte magát. Ebből a 
szempontból különösen jellemző az 1843. május 3-i 
gyűlés. Itt Demeter Károly, ellenőr és a szolgák 
felügyelője, kinek kettős hivataláért négy pár cipó 
járt, kijelentette, hogy járandóságának feléről le
mond, de egyúttal fenntartotta magának a jogot, 
hogy maga rendelkezhessék róla. Kikötését azzal 
okolta meg, hogy nem szeretné, ha a felajánlott 
kedvezményt a következés jogán érdemetlenek 
nyernék el, mikor a sorrendben hátrább arra sok
kal érdemesebb, jó igyekezető, szegény ifjak vol
nának. A gyűlés a feltételt jogosnak ismerte el s 
az ajánlattevő kívánsága szerint az egyik pár cipót

3
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Gyulai Pálnak, a másik párt Vas Jánosnak adta. 
A főiskolai törvényszék révén jutott Gyulai legá- 
ciólioz, azaz egyházi szónoki kiküldetéshez is, mi 
szép jövedelemforrás volt a szegényebb sorsú deá
kok számára. A fennmaradt jegyzőkönyvek szerint 
háromszor szerepelt mint legátus vidéki gyüleke
zetekben: 1844 húsvétján Bethlenben, 1845-ben 
húsvétkor Sároskor készén, pünkösdkor Bálványos- 
váralján.

Még inkább megszerezte Gyulai az iskolai pá
lyához szükséges anyagi eszközöket alsóbb osz
tályú tanulók tanításával, mihez a kollégium szin
tén csak kiválóbb hallgatóit segítette. Egyik ilyen 
tanítványát látjuk a tíz esztendős Pataki Gyulá
ban, ki az 1843/44. iskolai évben volt Gyulai lakó 
társa a „Berlin“ nevű szobában. Gyulai 1843 szep
temberétől 1845 júliusáig tanította Pataki alispán 
gyermekeit. Az 1845/46. iskolai évben is foglalko
zott tanítással; egy 1847. évi márciusi levelében 
ugyanis azt írta, hogy az elmúlt évben nagyon be
letanult a mentor szerepébe, bárba már hat hónap 
óta exmentor. 1846 nyarának végén került Gyulai 
id. Bethlen János gr. fiai mellé nevelőül s a gróf 
családjában érte meg az 1848. évi nagy politikai 
változásokat.1 Ezek után elhibetjük Szász Károly
nál*:, hogy Gyulai nem nézte tétlenül özvegy anyjá
nak nehéz életharcát, s hogy 1843-tól, tizenhét éves

1 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlylioz 1847. dec. 
1-én, márc. 15-én és ápr. 29-én írt leveleit Szász Károly, 
volt képviselőházi elnök birtokában. Neki mondok bá
lás köszönetét azért, hogy Gyulai leveleit rendelkezé- 

. semre bocsátotta.
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korától fogva egészen saját erején tartotta fenn 
magát.1

Az áldozatok, melyekkel Gyulai saját egyéni
ségének kiművelését biztosította, még értékeseb
bekké tették szemében felsőbb tanulmányait. Az 
itt hallgatott előadások már tantárgyak szerint is 
hol alacsonyabb, hol magasabb színvonalat értek 
el. Még nagyobb különbséget hozott létre köztük a 
tanár tudása és jelleme. Mindazáltal Gyulai főis
kolai hallgató-kora nagyjában kedvezőnek mond
ható, mert a XIX. század második negyedében a 
kolozsvári református kollégium tanári kara jelen
tős egyéniségekből állott. A történetet és filológiát 
Szilágyi Ferenc tanította, a mennyiségtant és ter
mészettudományt Méhes Sámuel, a bölcseletet Nagy 
Ferenc, a jogot Tunyogi Csapó József, a teoló
giát Salamon József.1 2

A három elsővel már bölcsészethallgató-korá- 
ban ismerkedett meg Gyulai. Nagy Ferencről kö
rülbelül úgy gondolkozhatott, mint Szathmáry Ká
roly, ki tanárának különösen nemes erkölcsiségét s 
józan, magyar felfogását dicsérte. Szilágyit és Mé
hest a M. T. Akadémia is tagjai közé választotta; 
Szilágyi hatását azonban megbénította nyers, 
szinte kötekedő természete, Méhes pedig, bár fi
nom modorával megnyerte az ifjúság vonzalmát, 
az előadói széken már fáradtnak mutatkozott. Tu-

1 Szász Károly: Gyulai Pál. Vasárnapi Újság. 
'869. dec. 12-i szám.

2 Gyulai Pál tanárainak munkásságát Török Ist
ván dr. idézett munkájának második kötete ismerteti 
részletesen.

3*
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nyögi Csapó Józseftől hallgatta Gyulai a római és 
hazai, fökép erdélyi jogot, a büntető jogot s politi
kát. A híres jogtanár múltjára több fényt vetett 
Wesselényi Miklós báróval való egykori kapcso
lata s akadémiai tagsága, de hallgatói több elisme 
réssel nyilatkoztak emlékező tehetségéről, mint 
szempontjainak eredetiségéről. Annál nagyobb 
tisztelet tárgya volt a tekintélyes külsejű Salamon 
József; tanítványai Szathmáry Károly szerint 
egyaránt tisztelték és féltek tőle.1 Kendkívüli 
erélye mély nyomot hagyott az ifjúság valláser
kölcsi nevelésén; alapos teológiai tudását pedig 
még a güttingai egyetem is méltányolta, mikor 
százéves fennállásának iiimepén egykori jeles tanít
ványát doktori oklevéllel tüntette ki.1 2

A felötlő tanári egyéniségeknek mély hatását 
semmi sem bizonyítja jobban, mint az az odaadó 
figyelem, mellyel Gyulai a főiskolai előadásokat 
kísérte. A főiskolai törvényszék jegyzőkönyveiben 
is csak egyszer, az 1847. máj. 5-i bejegyzésben for
dul elő, hogy Gyulait több társával együtt lecke
mulasztásért intették meg. Így a különböző tárgyú 
előadások nem is hangzottak el kellő visszhang nél
kül. Minden év, melyet Gyulai, mint főiskolai hall
gató töltött el, új meg új ismeretettel szélesítette 
látókörét. A classica philologia s a német irodalom 
továbbra is kedvelt tanulmánya maradt; joggal kö
tötte tehát 1862. évi búcsúbeszédében tanítványainak 
lelkére a klasszikus irodalom és a jelenkori mű-

1 P. Szathmáry Károly: Emlékeim. 1884. 46—48. 1.
2 Török István dr. id. m. II. 289. 1.
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veltség tanulmányozását.1 Szép eredménnyel ta
nulta magánúton a francia nyelvet is. Jogász-ko
rában ugyanis már úgy beszél Sand regényeiről, 
mintha eredetiben olvasta volna őket,1 2 s Kemény 
Zsigmond br. is azt írja róla 1844-ben, hogy néme
tül és franciául ért.3 Legkevésbbé illett össze gon
dolatvilágával a mennyiségtan, úgyhogy 1847-ben 
köztanítói vizsgáján is — mint maga beismeri — 
keveset tudott belőle.4 Jogi ismeretei, ha nem is 
voltak mélyek, saját céljainak teljesen megfeleltek. 
Így nyilatkozott róluk 1856-ban is, mikor növen
déke, Nádasdy Tamás gr. kedvéért a berlini egye
temen a jogot hallgatta.5 Különösen nagy igyeke
zettel készült vizsgáira a teológiai szakon. Ily- 
fajta tanulmányaira céloz 1847-ben, mikor Prielle 
Kornéliának panaszolja levelében, hogy feje zúg 
a. teológiától, vagy mikor Szász Károlvnak írja, 
hogy istenészkedése minden idejét elrabolja. 6

1 Hölgyfutár. 1862. júl. 1-i szám.
2 Gyulai a Regélő Pesti Divatlapnak 1844. ápr. 7-i 

számában ötödik kolozsvári levelében nyilatkozik Sand 
költészetéről. írói neve: Anday.

3 Papp Miklós: B. Kemény Zsigmondnak b. Wes
selényi Miklóshoz IHM. júl. 26-án írt levele. Életképek. 
1876. évi 46. szám.

4 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1847. ápr. 
29-én írt levelét.

5 Lásd Gyulai Pálnak Nádasdy Lipót grófhoz és 
nejéhez 1856. jan. 18-án írt levelét. Nyugat, 1923. máj. 
1-i szám.

6 Lásd Gyulai Pálnak Prielle Kornéliához 1847. 
jún. 12-én írt levelét a Nemzeti Múzeum kézirattárában 
és Gyulainak Szász Károlyhoz 1847. ápr. 29-én írt le
velét.
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A lelkes főiskolai hallgató mellett tesznek ta
núbizonyságot Gyulai érdemjegyei is, melyeket 
pontosan megőrzött a főiskolai levéltárban a fel
sőbb osztályok tanulmányi eredményeinek naplója.1 
Belőlük a fokozatos haladás képe tárul elénk. Gyu
lai, mint bölcsész a latinból nyert kitűnővel a hete
dik helyet érdemelte ki társai között. Mint máso
dik éves elvesztette kitűnőjét, azért a következő év 
elején valamivel hátrább került a rangsorban. Jog
hallgató-korában az első évben, a latin irodalmat 
kivéve, mindenből kitűnő osztályzatot nyert, úgy
hogy a második év elején neve a sorban a negye
dik helyet foglalta el. Még szebb osztályzattal, 
csupa kitűnővel végezte a második évet. Legin
kább kitűnt a teológiai szakon, hol egy-egy jó 
osztályzata ellenére mindkét évben osztályának 
legjobb tanulója volt s az első helyet vívta ki ma
gának. Mindezekből az adatokból kiérzik a fegyel
mezett léleknek növekedő becsvágya. Az érdemje
gyek jelentését megerősítik a főiskolai jutalmak
ról szóló rendelkezések is. Gyulai neve már 1842 
júniusában, tehát első éves bölcsészethallga tó-ko rá- 
ban szóba került a hat felsőbb osztályra eső 60 ma
gyar forint szétosztása alkalmával, de a jutalmat 
csak egy év múlva nyerte el.1 2 Még nagyobb kitiin-

1 Gyulai Pálnak főiskolai hallgató-korából való 
érdemjegyeit a kolozsvári ref. kollégium levéltárában 
a Classificationis protocollum ab anno 1832/3 usque ad 
annum 1846/7. című kötet tartalmazza. A rangsort az 
iskolai év elején az előző évi eredmények alapján állí
tották össze.

2 Lásd a kollégiumi törvényszék jegyzőkönyvei
ben az 1842. jún. 24-i s az 1843. jún. 30-i bejegyzéseket.
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tetés érte első éves teológus-korában. Az 1846. 
jún. 28-i tanári ülés ugyanis neki adta azt az 50 
v. rft. díjat, melyet Szentgyörgyi udvari tanácsos 
a filológiai szeminárium egyik kitűnő tagjának ju
talmazására alapított.

Az a műveltség, melyet Gyulai a kollégium 
előadótermeiben ismert meg, inkább volt széles
körű, mint mély, inkább összehordott és gyakorla
tias, mint egységes és eredeti. Mindazáltal az is
kola még sem bocsátotta el neveltjét irodalmi pá
lyájára minden útravaló nélkül. A főiskolai elő
adások óvatosan kerülték ugyan az újabb iroda
lomnak időszerű kérdéseit, mégis az irodalomnak 
s a költői formáknak jelentőségét eléggé kiemelték 
a klasszikus költészet aprólékos elemzésével. Más
részt a legtöbb kollégiumi tanár magasabb művelt
ségének alapjait Németországból hozta magával, 
azért gyakran állította eszményképül tanítványai 
elé a német bölcseletnek és költészetnek kimagasló 
egyéniségeit. Mennyi ösztönt adhatott a fiatal Gyu
lainak Goethe és Schiller tiszteletéhez tanára, Szi
lágyi Ferenc is, ki 1819-ben egyetemi hallgató-ko
riban a két német szellemóriás nyomait kereste 
Weimarban s még abban a szerencsében részesült, 
hogy láthatta Goethét!1 Közvetve még többet ad
tak Gyulainak, az írónak s költőnek, a kollégium 
tanárai. Ök bizonyították előtte jogban, történet
ben s költészetben az erkölcsi törvény uralmát; ők 
ébresztettek benne tiszteletet letűnt évszázadok 
eszmevilága iránt s hirdették neki azt a bölcs mér-

Török István dr. id. m. II. 198. 1.
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sékletet, mely a múlt hagyományain építi fel a jö
vendőt. Ők szoktatták a világos gondolathoz, s ok 
szerettették meg vele mindazt, ami magyar, főkép 
ami erdélyi.

A főiskola tanári karának két tagja: Méhes 
Sámuel és Szilágyi Ferenc még közvetlenebbül is 
elősegítették Gyulai írói hajlamainak kifejlődését 
azzal a jelentős szereppel, melyet a politikai élet
ben s a kolozsvári hírlapirodalomban játszottak. 
Méhes az Erdélyi Híradót s melléklapját, a Nem
zeti Társalkodót alakította át a harmincas és negy
venes években az ellenzéki politika hathatós fegy
vereivé, Szilágyi pedig épen az ellenzéki szellem 
visszaszorítására indította meg 1841-ben a Múlt 
És Jelent melléklapjával együtt. Méhes kevesebb 
becsvágyat, de több politikai belátást tanúsított; 
Szilágyi nagyobb írói készséggel rendelkezett, de 
tekintélyét kicsinyes személyi harcokban pazarolta 
el. A kollégium Méhes pártján állott, úgyhogy Szi
lágyival nemcsak a tanári kar, hanem az ifjúság is 
minduntalan éreztette ellenérzését.

Ha Gyulai nem látta is eszményképét Méhes
ben, mégis nagyra becsülte következetességéért ,s 
meggyőződéssel ünnepelte az 1848. évi Erdélyi 
Híradónak egyik márciusi számában, mint az ifjú
ság meleg keblű barátját.1 Valószínű, névtelenül 
már előbb is dolgozott Méhes lapjai számára, mi
előtt Lengyel bujdosó című epigrammája a Nem
zeti Társalkodónak 1844. évi folyamában megje
lent. Még bonyolultabb érzésekkel kapcsolódott

1 Erdélyi Híradó. 1848. márc. 26-i szám.
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Gyulai a másik hírlapszerkesztő tanárhoz, Szilágyi 
Ferenchez. Méhes ellenfelét el kellett ugyan ítél
nie konzervatív és sokszor nemzetietlen szempont
jaiért, de néha talán a népszerűtlen férfiú konok- 
ságában is felfedezte az erkölcsi erőnek valame
lyes fokát. Tárgyias ítéletébe belejátszott annak a 
barátságnak emléke, mely egykor atyját Szilágyi 
Ferenchez kötötte. Másfelöl Szilágyi Ferenc is jog
gal hivatkozott egy 1853. évi levelében azokra a 
szolgálatokra, melyekkel elhunyt barátjának, Gyu- 
lay Antalnak gyermekeit minden alkalommal tá
mogatta,1 Jóakaratának több jelét adhatta az ár
vákkal szemben főiskolai tanulmányaik idején, s 
úgy látszik, ő volt Gyulai Pálnak egyik legrégibb 
buzdítója irodalmi pályájának kezdetén. 1848-ban 
majd Gyulainak az Életképekben megjelent költe
ményét, a Székely földönt közölte meleg ajánlás kí
séretében saját lapjában, majd Gyulainak az Unió
ban kiadott novelláját emelte ki részletes esztéti
kai elemzéssel.2 Mindkét esetben a pártfogó jóin
dulatának ad kifejezést, mikor a fiatal költőt ily 
fellengően figyelmezteti magasabb rendű köteles
ségére: „A halhatatlanság hervadatlan füzérje vi
rító színben magasan leng feje felett, s méltó, hogy 
csüggedetlen lélekkel s férfias szilárdsággal vív
jon meg érte.“ Szilágyi tehát még határozottab
ban vonta Gyulai tekintetét az irodalom felé, mint 
Méhes, de mindkettőnek érdeme, hogy a fiatal író

1 Lásd Szilágyi Ferencnek Gyulai Pálhoz 1853. 
szept 1-én írt levelét.

■ Hon És Külföld. 1848. febr. 29-i és ápr. 25-i szám
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előtt az irodalmat a férfias lélek küzdőtereként 
mutatták be.

A kollégium nevelő hatásában azonban a ta
nári kar mellett époly jelentős szerepet játszott az 
ifjúság is, mely régi hatalmának nagy részét el
vesztette ugyan, de önkormányzatának maradvá
nyaival még mindig külön világot alkotott. Az a 
szabad szellem, mely ezt az iskolai társadalmat jel
lemezte, minden feltörekvő erőnek utat nyitott az 
érvényesülésre, azért a szegénységet sohasem nézte 
le, csak az erkölcsi süllyedést sújtotta megvetéssel. 
Ki tudhatta, hogy a szegény deákra, ki száraz ci
pón tengeti életét, mily nagy feladatok várnak 
még! Ebben a körben teljes visszhangra találtak a 
kornak nagy jelszavai, melyek az érzés és gondolat 
szabadságát követelték, valamint a nemzeti törek
vések, melyek az alkotmányos jogok teljességét cé
lozták. Nem csoda, ha az erdélyi kormánynak is 
szemet szúrt a forrongó gondolatvilágnak egy-egy 
merészebb kitörése.

Az ötszáz főnyi ifjúság lelke a főiskolai hall
gatóság volt, mely körülbelül kétszáz tagból állott. 
Gyulainak itt kivételes helyet biztosított költői 
híre s fökép az az elismerés, mely felsőbb tanulmá
nyainak idején irodalmi munkásságát a. kolozsvári és 
pesti lapokban kísérte. Törekvései annál több meg 
értésre számíthattak, mert az ifjúságban több ro
koniélekre talált. Közös irodalmi eszmények fűzték 
TIrházy Györgyhöz, ki 1842-ben került a főisko
lába s csakhamar mint az Erdélyi Híradó belső 
munkatársa keltett nagvobb feltűnést. A kollégium
ban szövődött Síikéi Károllyal való barátsága is,
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ki szépirodalmi terveiért szakította félbe jogi ta
nulmányait, úgyhogy az 1845. évi júniusi vizsgála
tokon már nem is vett részt.1 Írói babérok csábí
tották Gyulainak gyermekkori barátját, Szilágyi 
Sándort is, bár becsvágya minden iránytű nélkül 
csapongott irodalmi működésében.1 2 Határozottabb 
írói hajlamot fedezhetett fel Gyulai egykori lakó
társában és barátjában, Pataki Ferencben, de kü
lönösen nagyra becsülte Lőrincz Endrének, az 
1846/47. iskolai évi széniornak, költői tehetségét. 
Az ö jellemzésére írta Szász Károlynak 1847. dec- 
1-én a következő sorokat: „Egy új erdélyi talen
tum is fel fog lépni az Unióban, kitől én igen sokat 
várok. Ez Lőrincz Endre. ,Rákóczi búcsúja* című 
költeménye elragadó szép. Itt, Kolozsvárott az ifjú 
emberek közt neki vannak legtisztább nézetei a 
poezis körül. Ö sokat tanul, sokat gondolkozik, ke
veset ír, de amit ír, az jó. Egész Kolozsvárott 
szinte ő egyetlen barátom.**

Mennyi mozgalmat idézett elő a sok rokon- 
törekvés, melyeken az ifjúság nemes hevülete öm
lött el! Ily mozgalmak számára megfelelő színtérül 
szolgált az Olvasó Társaság, hol az ifjúság önma
gát képezve, vitatta meg a kor kérdéseit. A negy
venes években a főiskolai elöljáróság felsőbb uta
sításra szigorú rendszabályokkal korlátozta ugyan 
a Társaságot, de azért a negyvenes évek deákjai is

1 Lásd az 1845. jón. 27-i tanári ülés jegyzőkönyvét 
a kolozsvári ref. kollégium levéltárában.

2 Lásd Gyulai Pálnak Pákh Alberthez 1851. okt. 
24-én írt levelét. Nyugat. 1911. nov. 1-i szám.
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találtak módot az önképzésre.1 Bizonyára ők sem 
pusztán olvasás végett gyűltek össze az olvasó-szo
bában, hanem épúgy vitatkoztak s épúgv írták ver
ses és prózai dolgozataikat, mint elődeik. Itt érezte 
magát a fiatal Gyulai elemében. Amennyiben ösz
tönző hatással voltak rá társai, azt busásan viszo
nozta szellemének mozgékonyságával, az irodalmi 
irányok éles bírálatával s a költészet valójának 
mind mélyebb felfogásával. Egykor elhangzott 
nyilatkozatairól hallgatnak a jegyzőkönyvek,2 ön- 
képzőköri dolgozatai is eltűntek, csak a könyvtári 
napló hiányos bejegyzéseiből következtethetjük, 
hogy majd iskolai, majd irodalmi célból kölcsön
zött ki könyvet a könyvtárból. Az olvasó-szobában 
eltöltött órák még sem tűntek el nyomtalanul; tar
talmuk tovább hatott a költői és írói egyéniség ro
hamos fejlődésében. Maga Gyulai évtizedek múlva 
is szeretettel gondolt vissza, rájok. 1862-ben a főis
kolai ifjúságtól búcsúzva, ily átérzett szavakkal 
idézte fel tanulókorának szép emlékeit: „A főis
kola olvasó- és önképzőtársulatában lobbant fel 
szívemben a lelkesül és a magyar költészet és iro
dalom iránt. Jól emlékszem, midőn olvasó-szobá
tokban először olvastam Kisfaludy Sándort és Vö-

1 Török István dr. id. m. III. 178., 179. 1.
2 Ferenczy József Czakó Zsigmond összes művei

nek I. kötetében (1883.) a „Bevezetés“ XVIII. lapján 
Czakó életrajzában minden bizonyítás nélkül azt írja, 
hogy a kolozsvári ref. kollégium önképzőkörének jegy
zőkönyvei a harmincas évek végéről s a negyvenes 
évek elejéről az enyészetnek adattak át elővigyázatból, 
nehogy az ifjak később a politikai hatóságok előtt 
kompromittáltassanak.
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rösmartyt; jól emlékszem, midőn ugyanott először 
szavaltam el társaimnak első kísérletemet. Ó édes 
emlék!“ 1

így pótolta az ifjúsági egyesület a főiskolai 
előadások hiányait. Míg a tanár letűnt korok értel
mét kutatta s a törvényt magyarázta, addig az 
ifjúság inkább a jövőre fordította tekintetét s a sza
badelvű eszmékért lelkesült. Már inkább köteles- 
ségérzetböl vett részt Gyulai a teológiai gyakorló
intézet ülésein,1 2 amint valójában a falusi papi pá
lyára is csak merész irodalmi terveinek összeom
lása esetén gondolt. Mindazáltal neve többször elő
kerül az intézet jegyzőkönyveiben. Az 1845/46. isko
lai évben a szónoklattani osztály több ülésének jegy
zőkönyvét vezette, a következő iskolai évben pedig 
1847. márc. 4-én az elnöklő tanártól, Salamon Jó
zseftől János evangéliuma XV. részének 8. versét 
kapta tételül kidolgozás végett. 1847 őszén mint 
végzett teológus is tagja maradt a teológiai ön
képzőkörnek; ekkor egy bírálattal szerepelt, me
lyet Décsei Károlynak, későbbi főiskolai tanártár
sának egyházi beszédéről mondott.3

Így emelkedett az ifjú Gyulai egyéniségének 
értéke évröl-évre mind magasabbra deáktársainak

1 Hölgyfutár. 1862. júl. 1-i szám.
s Tárkányi György: Az első magyarországi ref. 

theológiai önképzőkör. (Protestáns Egyházi És Iskolai 
Lap. 1869. márc. 15-i sz.) — Török István dr. id. m. III. 
180—188. 1.

3 A kolozsvári ref. kollégium papi gyakorló-inté
zetének jegyzőkönyveit Gsűry Bálint dr., volt kollé
giumi levéltáros szívességéből ismerem.
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és tanárainak ítéletében. Még több alkalmat nyúj
tottak kitüntetésére azok a pályakérdések, melye
ket a főiskola Wass Ádám gr. jóvoltából tűzött ki. 
Gyulai nagy becsvággyal és szép sikerrel vett részt 
a versenyekben. Pályamunkái nem maradtak ugyan 
reánk,-de egy-két rájuk vonatkozó adat megvilá
gítja mivoltukat. Az első, 25 frtnyi jutalmat Wass 
Ádám gr. 1844. márc. 2-án ajánlotta fel; pályatéte
lül ezúttal Erdély irodalomtörténetének 1790/1-töl 
saját koráig való levezetését tűzte ki, bírálókul pe
dig Salamon Józsefet, Nagy Ferencet, Kemény 
Zsigmond bárót és Krizbai Miklóst kérte fel.1 Az
1844. jún. 28-i tanári ülés jegyzőkönyve szerint a 
W áss gróftól kijelölt bíráló bizottság a két pályázó 
közül Gyulai Pálnak ítélte oda a jutalmat sok adat
tal és jeles ítélő tehetséggel megírt értekezéséért.
1845. jún. 25-én a tanári ülés szintén két pályamun
káról ítélkezett, melyek a W7ass gróftól feltett kö
vetkező kérdésre feleltek: „Miért szükséges, hogy 
a tudományok iskoláinkban magyar nyelven tanít
tassanak'?“ A 30 frtnyi jutalommal kitüntetett 
munka szerzői Gyulai Pál és Tompa Károly voltak, 
míg a megdicsért értekezést Urházy György írta. 
A bírálók ezúttal is külön megdicsérték Gyulait és 
társát a tárgynak alapos kifejtéséért és helyes 
szempontú felfogásáért. Az 1845/46. iskolai évre 
szóló pályakérdés így hangzott: „A párviadal, a

1 Vass Ádám grófnak a kolozsvári ref. kollégium 
tanári karához 1844. márc. 2-án intézett levelét, mely a 
kolozsvári ref. kollégium levéltárában van, György 
Lajos dr. egyetemi m. tanár baráti szívességéből is
merem.



GYULAI PÁL 47

kritika ítélőszéke elé állítva, miként állja ki egy
felől a józan ész, másfelől a tapasztalat bírálatát f ’ 
Az iskolai év végére két pályamunka érkezett, de 
megkésve, úgyhogy megbírálásuk a következő évre 
maradt. Az 1847. jún. 27-i tanári ülés a 30 frt. ju
talommal ismét Gyulai Pál értekezését tüntette ki. 
Ezek az ifjúkori pályamunkák nemcsak azért érde
melnek figyelmet, mert a főiskola elismerését vív
ták ki, hanem azért is, mert Gyulai bennük kezdte 
meg nagyarányú műbírálói munkásságát. Már kol
légiumi hallgató-korában bő ismerettel rendelke
zett irodalomtörténeti kérdések megoldásához s ta
lán épen kitüntetett értekezéseiben szerezte meg 
az elemzés és előadás finomabb eszközeit. Ifjúkori 
bírálói is írói tehetségének legjellemzőbb elemét: 
éles ítélőerejét emelték ki.

1847. június végén Gyulai befejezte felsőbb ta
nulmányait; a főiskolától azonban ekkor még nem 
vált meg, mert a tanári kar 1847. máj. 3-i ülésén a 
következő iskolai évre köztanítóvá nevezte ki. 
Hogy már előbb is komolyan foglalkozott a neve
lés kérdéseivel, mutatja az is, hogy a Kolozsvári N e- 
velői Kör, melyet Pestalozzi emlékezetének fenn
tartására Brassai Sámuellel együtt leginkább a 
ref. kollégium tanárai alapítottak, 1846. évi már
ciusi ülésén Gyulait is tagjai közé választotta.1 A 
köztanítói vizsgálat lefolyásáról maga Gyulai érte
sítette Szász Károlyt 1847. ápr. 29-i levelében. Leg
több kifogása Takács Jánosnak, a mathezis új pro-

1 A Vasárnapi Újság 1846. márc. 15-i száma szerint 
a. jegyző, Gáspár János ajánlatára a Nevelői Kör „ta
nász“ Gyulai Pált is felvette tagjai közé.
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íesszorának túlzott szigorúsága ellen volt. A levél 
szerint a tanári karnak is voltak aggodalmai, va
jon lesz-e Gyulainak az ifjúság előtt elég tekinté
lye, de tehetségére való tekintettel mégis rábízták 
a hetedik, úgynevezett költészeti osztály vezetését.

Eleinte alig vezette Gyulait más, mint hogy 
új munkakörében időt nyerjen életpályájának meg
választásához, később . azonban mindinkább meg
szerette s mind komolyabban fogta fel tanítói fel
adatát. 1847 októberében Szilágyi Sándor útján 
szerzett segédkönyveket, hogy tantárgyaiba elmé
lyedhessen.1 1847. dec. elsején pedig már így nyi
latkozott iskolai elfoglaltságáról: „Az iskolában is 
tanítok, de itt reményemen felül jól találom ma
gam. Tanítványaim talentumosak, szinte örvendek, 
midőn annyi lelkes szem tekint reám, ha Vörös- 
martyt magyarázom.“ 1 2 Gyulai azonban nemcsak 
szeretetet, hanem kellő erélvt is tanúsított tanítvá
nyaival szemben. 1847 otkóberében egy diákforron
gás alkalmával épen a rend érdekében emelte fel 
szavát, s határozott fellépéséért az egyik rendetlen
kedővei szemben a tanári kar is teljes elégtételt 
szolgáltatott neki.3 Még egyszer előfordul Gyulai 
neve a tanári ülések jegyzőkönyvében 1848. jan. 
30-án, mikor a köztanítók fizetésére szolgáló ösz-

1 Gyulai Pál 1847. okt. 19-én Szilágyi Sándorhoz 
írt levelében Tatay költészeti könyvét s Fogarasi 
Nyelvtanki kérte maga számára.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1847. dec. 
1-én írt levelét.

3 Lásd az 1847. dec. 10-i tanári ülés jegyzőkönyvét 
a kollégium levéltárában.
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szegből 80 irtot kapott. Őrá vonatkozhatok az Er
délyi Híradónak iö-±8. lebr. 8-i szamában a kolozs
vári reí. kollégium gimnáziumi osztalyvizsgalatai- 
nak biralataban az a uicséret is, mely a latin nyelv 
értelmes tanításáért a poéták osztályának köztaní 
tóját érte. Az 1848 márciusában meginduló politi
kai mozgalmak azonban Gyulai köztanitói pályájá
nak is veget vetettek. Ha Gyulai egyelőre nem 
látta is át a tanítványaival együtt eltöltött órák 
jelentőségét, később mégis részben ezeknek köszön
hette, hogy a tanári munkában életének egyik leg
tartalmasabb hivatását fedezte fel.

Mennyi nyom itt is, ott is, melyek mind az 
ősi kollégium hatására mutatnak vissza! Gyulai itt 
szerezte meg műveltségének alapjait, itt tanult az 
élet kedvezőtlen viszonyain uralkodni; itt ismerte 
meg a tudományok nagy kérdéseit, itt ébredt írói 
és költői hivatásának tudatára; itt élte át első iro
dalmi diadalait s itt érezte tanítói munkájának 
első örömeit. A főiskola, mely Gyulait nevelte, 
néha kelleténél szigorúbb volt, néha eszközei is fo
gyatékosaknak bizonyultak, de tekintetét mindig 
a nemzet és emberiség nagy érdekein tartotta. így 
örökítette át kitűnő tanítványára rég letűnt száza
dok szellemét, melyek az emberi lélek legszentebb 
kincseiért, a lelkiismereti szabadságért vívták har
caikat. Az ódon intézet nevelő munkájának egyik 
legszebb virága épen Gyulai Pálnak, a főiskolai 
hallgatónak összehangzó egyénisége volt.

A hat év alatt, melyeket Gyulai felsőbb tanul
mányainak szellemi légkörében töltött el, a becs
vágyó gimnáziumi tanuló határozott jellemű ifjúvá

4
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fejlődött. Karcsú, kicsi termete élénk szellemet, se
tét tüzű szeme mély szenvedélyeket árult el. 
Amennyire állította a tartalmas hatásokat, ép- 
oly megingathatatlannak mutatkozott rokon- és el
lenerzeseiben. Éles elméje épúgy irtózott az eszmék 
zavarától, mint nemes kedélye a léhaságtól és elfo
gultságtól. Örök figyelmeztetőül állott előtte a ko
mor, csúcsíves református templom, annak az el
szánt protestáns szellemnek emléke, mely százado
kon át lankadatlanul küzdött nagy eszméiért s még 
a költészetet is az erkölcsi világ szolgálatába állí
totta. Gyulai életnézetének derűjét azonban a kol
légium puritán, vallásos nevelésmódja nem tudta 
megtörni, s a templom, hol társaival együtt oly 
sokszor megjelent, csak annyiban éreztette vele ha
tását, hog-y megszilárdította gondolkodásának er
kölcsi alapját. A haladásnak legbiztosabb záloga 
épen a fiatal deáknak erős akarata volt, mely tu
dott nagy célokat kitűzni s értük áldozatot hozni. 
Körülbelül ilyennek látta Gyulait jogász-korában 
Kemény Zsigmond br., a nagy lélekismerö is. Neki 
1844-ben az Erdélyi Hiradóval való kapcsolatánál 
fogva több alkalma lehetett arra, hogy Gyulaival 
személyesen ismerkedjék meg. Még inkább belelá
tott Kemény báró a komoly törekvésű főiskolai 
hallgató leikébe, mikor 1844 júniusában Wass 
Ádám gr. megbízásából ítéletet mondott Gyulai 
Pálnak Erdély irodalomtörténetét tárgyazó pálya
munkájáról. Mennyire meglephette az éles ítélő
erő, a gazdag kedély világ s a feltűnő írói tehetség! 
Mikor Wesselényi Miklós br. ez idötájt fiai mellé 
nevelőt keresett, Kemény Zsigmond br. 1844. júl.
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26-i levelében a három ajánlott ifjú közül követke
zőkép emelte ki Gyulait: „Á másik Gyulai Pál, ez 
is ért németül és franciául; esze és kedélye a má
sikénál mélyebb, ismeretei alaposabbak. De ő aztán 
épen nem jelentékeny külsejű, inkább hallgatag 
természetű és félrevonult.“1

Másfél évtizeden keresztül vett részt a kolozs
vári református főiskola Gyulai Pál egyéniségének 
kialakításában. Feladatát nemes felelősségérzettel 
oldotta meg, a rá bízott talentumokat nemcsak meg
tartotta, hanem újakkal szaporította is. Az iskola 
hatása azonban leginkább kiint az élet bonyolult vi 
szonyai között mutatta meg valódi értékeit.

1 Életképek. 1876. évi 46. szám.
4*
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Kolozsvár szellemi életéből leghamarabb a szí
nészet vonta magára Gyulai Pál figyelmét. 1821- 
töl fogva már készen állott a Belsö-Farkas-utcában 
az első, magyar, állandó színház, mely után három 
évtized színésznemzedéke sóvárgott, s melyet az 
erdélyi magyarságnak, főkép id. Wesselényi Mik
lós bárónak nemes buzgalma teremtett meg. Amint 
Gyulai a ref. kollégium kapujából kilépett, azon
nal szemébe ötlött a kiemelkedő épület magas tete
jével s tekintélyes, jón oszlopfős homlokfalával. 
Érdeklődését élesztette a közhangulat, mely Ko
lozsvárott nemzeti ügynek tekintette a színházat. 
Hogy már gyermekkorában szenvedéllyel fordult a 
színház felé, azt maga megvallotta egy 1844. évi le
velében, mikor gyermekéveinek friss emlékeiről 
így nyilatkozott: „Én gyermekségem óta nagy 
színházbarát vagyok; boldog életkorom eltűnt ál
maiban úgy tűnik fel az, mint mesés tündérvilág, 
melynek fénysugaraiba gyönyörrel merült lelkem“1

1 Lásd Anday levelét a Reg-élő Pesti Divatlapnak 
1844. febr. 4-i számában.
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Mennyire izgathatta az élénk eszű gyermek képze
letét a színtársulatok érkezése és távozása, melyek, 
mint vándorfecskék, keresték fel évről-évre elha
gyott fészküket! A tizennyolc éves ifjú visszaem
lékezései után elképzelhetjük az első előadások va
rázslatos hatását is.

Az 1834/35. évi erdélyi országgyűlés idején oly 
szép és nagy színtársulat verődött össze Kolozsvá
rott, minőt sohasem látott azelőtt a város. A lelkes 
közönség együtt ünnepelte a színházban Dérynét, 
Egressy Gábort, Lendvay Mártont, Szerdahelyi 
Józsefet, Szentpétery Zsigmondot s az öreg Jantsó 
Pált.1 Kit látott közülök a kis Gyulai, nem tudjuk, 
de kétségtelen, hogy a színház korán hatalmába ej
tette egész lelki világát. Legnagyobb élvezete volt, 
mint Szász Károly püspök említi, ha az előadásra 
besurranhatott; sőt ha szerét ejthette, a próbákra 
is beosont. Otthon azután eljátszotta, amit a szín
padon látott; egyébként is mindig a színdarabokat 
bújta s folyton belőlük szavalt. A színészek tetszé
sét apró szolgálatokkal igyekezett megnyerni; 
hordta-vitte szerepeiket. Ezért nevezték el az ele
ven, eszes, csillogó szemű, tüzes mozdulatú, min
dig szavaló fiút Kuliénak, mit tanulótársai is fel
kaptak.2 Szász Károly adatai után nem is lehet 
kétségünk, hogy Gyulai A vén színész című novel
lájában saját gyermekkori emlékeit használta fel, 
mikor főhősének gyermekkorát megrajzolta. A vén

1 Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet és szín
ház története. 1897. 331—333. 1.

J Szász Károly: Gyulai Pál. Vasárnapi 111848'. 
1869. dec. 12-i szám.
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színész egykor épúgy folyton első színházi estéjé
ről beszélt a kollégiumban s épúgy eljátszotta a lá
tott darabot barátainak, mint Gyulai. Mindegyi
küknek a színház rajongó szeretetéért adtak tár
saik gúnynevet. S mennyire emlékeztet bennünket 
a színészek körül settenkedő Gyulaira. Dávid, a kis 
diók, ki szintén egyre futkozott a színészek és szí
nésznők után s félisteneknek képzelte őket!

A lelkes, színházlátogató diákot elsősorban 
bátyja, Ferenc avathatta be a színtársulatok tit
kaiba, ki maga is élt-lialt a színpadért. Gyulai Fe
renc a harmincas évek végén már kormányszéki 
Írnok volt, de amennyire lenyomta lelkét hivatala, 
annyira büszkévé tette az a taps, mellyel a színházi 
közönség öt, mint Kolozsvár első klarinétosát ki
tüntette. Még évek múlva is szinte mámor fogja el, 
mikor anyjához írt levelében első színpadi diada
laira emlékszik vissza.1 Valószínű, ő is azok közé 
a. gubernialisták közé tartozott, kik Déryné nap
lója szerint a színházi zenekar tagjaiként szerepel
tek.2 Ezek után érthető, hogy Gyulai Pált bátyja 
'évén még több bensőséges szál fűzte a színházhoz. 
Együtt lelkesedett a két testvér akkor is, mikor 
Gyulai Ferenc — saját nyilatkozata szerint — Eg- 
ressy Gábor s Fáncsy Lajos művészetének hatása 
alatt elhatározta, hogy a színészpályát választja 
élethivatásul. Ez mindenbizonnyal 1840 előtt tör-

1 Lásd Gyulai Ferencnek 1842. dec. 7-én anyjához 
írt levelét.

2 Déryné Napló ja. Kiadja Bayer József. II. k. 1901.
121. 1.
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tént, mert Gyulai Ferenc még atyjával is tudatta 
megingathatatlan szándékát. A két Gyulai-testvért 
tehát leginkáhh 1838 őszén ragadhatta el a kolozs
vári színpadon Egressy és Fáncsy játéka, mikor 
Kilényi igazgató vendégszereplésekkel akarta a 
közönség érdeklődését ébren tartani. Új, értékes 
színészegyéniségeket ismerhettek meg Lendvayné- 
han, Kántornéban s Laborfalvy Rózában, kik 1839 
folyamán szereztek a kolozsvári közönségnek fe
lejthetetlen színházi estéket.

A két Gyulai testvér színházi élményeit 1840. 
jan. 9-én atyjok halála szakította félbe. Annál na 
gyobb erővel robbantak ki az elfojtott vágyak, mi
kor Kilényi igazgató az 1841/42. évi kolozsvári or
szággyűlés idején nagy színtársulatot szervezett, 
hogy az országgyűlés tagjainak ízlését is kielégít
hesse. A társulat lelke Déryné volt, de mellette a 
kiváló vendégszeretők: Megyeri, Egressy, Fáncsy, 
Laborfalvy Róza, Lendvay és Lendvayné egymás
nak adták át a kilincset.1 A komoly művészi törek
vések, melyeket a kolozsvári közönség zsúfolt szín
házzal s lelkes tüntetésekkel jutalmazott, mély 
nyomot hagytak a két Gyulai-testvér gondolkodá
sában. Gyulai Ferenc ekkor vált meg hivatalától, 
hogy 1842 júniusában a vándorszínész-élet izgal
mai között kövesse kehiének sugallatát. Gyulai Pál 
viszont annyira a festett deszkák világában élt, 
hogy 1842-ben s 1843 első felében a Regélő Pesti

1 Lásd Ferenczi Zoltán id. m. 340., 341., 343., 350, 
lapjait s az 1839., 1840., 1841. évi Erdélyi Hiradót.
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Divatlap számára írt tudósításai minduntalan ki
tér jeszkedtek a kolozsvári színház ügyeire.1

A Regélő Pesti Divatlap szerkesztője, Garay 
János, örömest vonta lapjának érdekkörébe a vi
déki iskolák ifjúságát. Az 1842. évi kolozsvári le
veleket is a 19. (márc. 15.) számtól kezdve eleinte 
Gyulai Pál és Szilágyi Sándor, ref. kollégiumi 
hallgatók együtt írták. A 34. (ápr. 28.) számtól 
kezdve azonban az 1843. évi 47. (jún. 11.) számig 
Gyulai egyedül küldte a lap számára értesítéseit-2 
A kolozsvári levelekből a színháznak bensőséges 
szeretete s határozott szempontú ítélőerő rajzoló
dik elénk. A fiatal laptudósító méltányolja ugyan

1 Gyulai leveleit a lapnak következő számai tar
talmazzák. — 1842-ben: 19. (márc. 15.), 20., 22., 27., 29., 32.,
34., 37., 44., 50., 58., 62., 64., 66., 74., 76., 85., 91., 97., 103. 
(dec. 25.) sz. — 1843-ban: 3. (jan. 8.), 7., 8., 24., 30., 35., 37.,
41., 47. (jún. 11.) sz.

2 A Regélő Pesti Divatlapnak 1842. évi 19. (márc. 
15.) számában a Gyorskocsi rovatban a Testvérhaza 
kolozsvári tudósítás alján a következő írói jegyek álla
nak: Sz— és Gy—. Hogy ezek valóban Szilágyi Sán
dorra. és Gyulai Pálra mutatnak, kitetszik a további 
levelekben az S z .. .  Gy., majd Szlyy Sándor és Gyly 
Pál, majd a Kolozsváriak aláírásokból. Az 1842. évi 34. 
(ápr. 28.) számtól kezdve azonban az 1843. évi 47. (jún. 
11.) számig az y  írói jegyből. Gyulay nevének utolsó 
betűjéből Gyulai Pál szerző voltára következtethetünk. 
Még inkább elárulja magát az y  jegyű levélíró, mikor 
az 1842. évi 80. (okt. 20.) számban a kolozsvári várfa
lakról s Kolozsvár némely belyeiről regéket ígér olva
sóinak, s mikor az egyik rege az 1843. évi 43. (máj. 28.) 
számban Testvérek címmel s -Gyulay Pál“ aláírással, 
a, másik rege az 1843. évi 19. (szept. 3.) számban Hegyes- 
domb címmel és „Gy. . .y“ aláírással jelent meg.
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az operát, mégis valójában a drámai előadások ér
deklik; Kilényit is azért rója meg, mert az opera 
kedvéért elhanyagolja a drámát. Kilényinél és 
Czelesztinnél több rokonérzéssel üdvözli 1842 no
vemberében Komlósyt, mint színigazgatót; tulaj
donképen azonban Egressy Gábort szeretné a ko
lozsvári színtársulat élén látni. Hogy mennyire 
uralkodik lelki világán a színészet, mutatja az a 
nagy figyelem, mellyel a színház körül minden 
mozzanatot számon tart. Amily boldoggá teszi egy- 
egy fényes színpadi siker, mint Lendvaynak és 
Laborfalvy Rózának művészi játéka, épannyira le
sújtja, ha a színház zárva van, vagy ha rendelteté
sével ellentétes célokat szolgál. 1842 októberében 
méltatlankodva jelenti, hogy az elárvult színház
ban tavasz óta baglyok sivítanak s egerek játsza
nak. A lap dec. 15-i számában meg valóságos dor
gáló beszédet intéz a kolozsvári közönséghez, mely 
inkább pártolja a lovas játékokat, mint a színésze
tet. Még inkább megbotránkozik, mikor 1843 máju
sában bűvész-mutatványok számára engedik át a 
színpadot. Felháborodva kérdi, illő-e, hogy azon 
falak között, hol Shakespeare és Schiller szavai 
hangzottak el a színészek ajkairól, felköltve jobb 
érzeményeket, egy bűvész a babonát terjessze.

A színházi tudósítások elejtett fonalát Gyulai 
azokban a kolozsvári levelekben vette fel, melye
ket 1844 első felében ., Amlay“ néven írt a Regélő 
Pesti Divatlap számára. Itt maga mondta: ,,A 
színházat most is szorgalmasan járom.“ Különösen 
részletesen számolt he lapia közönségének Fáncsy 
vendégszerepléseiről, majd Komlósy színtársulaté-
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nak játékáról. A fiatal színi bíráló már látta a fény 
mellett az árnyékot s a kiválóság mellett a fogyat
kozást is. Fáncsyt csak nélkülözhetetlen színésznek 
tartotta, de nem geniálisnak. Hasonlókép talált 
megróni valót Komlósy Ida játékában is, bár ne
mes művészetéért s feddhetetlen életéért őszinte 
hódolattal emlékezett meg róla. Valóban az 1844. 
évi Regélő Pesti Divatlap kolozsvári tudósítója 
kinőtt már a színház naív csodálatának korából s 
fejlett ízlésével a színpadi jelenségek fölé emelke
dett.

Még inkább feltárult a gondolkodó ifjú előtt a 
színpad görögtüzes világa, mióta bátyja, Gyulai 
Ferenc a kolozsvári színpadon megkezdte hódító
ét ját. A jeles drámai színész már 1844 nyarán fel
tűnt Kolozsvárott. A közönséget az 1844/45-i téli 
évadban hódította meg, mikor tisztelői jutalom- 
játéka alkalmából verssel, aranygyűrűvel és ezüst
serleggel lepték meg.1 Ettől fogva a szabadsághar
cig Gyulai Ferenc volt a kolozsvári színháznak 
egyik legállandóbb s legértékesebb művésze, sőt 
1846 decemberétől 1848 tavaszáig Fólekyék mellett 
mint társigazgató is működött.2 A bensőséges vi
szony, mely Gyulai Pált bátyjához kötötte, új meg 
új alkalmat adott neki, hogy átélje a színész mun
kájának izgalmait s benne a drámai eszme diada
lát. Ilvfajta élményeit összegezte a Pesti Divatlap
nak 1847. ápr. 4-i számában, mikor erdélyi levelei
ben Feleky és Gyulai színtársulatának működését

1 Erdélyi Híradó. 1844. jól. 30-i s 1845. márc. 4-i 
szám.

2 Ferenezi Zoltán id. m. 368—371. 1.
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elismeréssel vázolta.1 A színházban is úgy tekin
tettek a fiatal színi bírálóra, mintha a színtársu
lathoz tartozott volna. A szorosabb kapcsolat je
léül foglalt helyet Gyulai Pálnak Kifakadás című 
költeménye is az 1845. évre szóló Játékszíni zseb- 
könyvben, melyet —- a címlap szerint — Kolozs
várott a dalszínház súgói ajánlottak a közönség 
figyelmébe.1 2

Valamikor a fiatal Gyulai Páltól sem volt tá 
vol az a gondolat, hogy a világot jelentő deszkákra 
lép. Szász Károly püspök feljegyzése szerint, ha 
néhány hüvelykkel magasabbra nő, hogy hősöket 
játszhatott volna, színész lett volna belőle.3 Hajós 
János miniszteri tanácsos is — mint 1895. febr. 
15-én írta Gyulainak — Gyulai anyjával s az egész 
rokonsággal együtt azt következtette a gyermek 
játékaiból, hogy Gyulait ellenállhatatlanul vonja 
majd szenvedélyes vágya a színészpályára. Idővel 
az ábrándos vágyakat eloszlatta a szigorúbb önbírá
lat, úgyhogy a gyermek és ifjú színházi benyomá
sai csak a költő és műbíráló számára jelentettek ér
téket.

Az az élet, mely a színház körül hullámzott, 
sok jellemző képpel gazdagította a költői képzelet 
tárházát. A művészi törekvés s az üzleti számítás

1 Gyulai az Erdélyi levelek cím ű tudósítását An- 
day írói néven ír ta  alá.

1 Papp Ferenc: Gyidai Pál irodalmi emlékei. 192G.
65., 66., 164. 1.

3 Szász Károly: Gyulai Pál, Magyarország és a 
Nagyvilág. 1876. 42. (okt. 15.) sz.
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küzdelmeiből minduntalan kivillant a vándorszí
nész-sors romantikája. Gyulai Pál átérezte ennek a 
világnak minden örömét és szenvedését. Maga be
széli el, mennyire ragaszkodott ifjúkorában az er
délyi színészet egyik úttörőjéhez, Jantsó Pálhoz, 
az első magyar komikushoz, s mily sokszor láto
gatta meg a mindig zsörtölődő öreget, hogy újra 
meg újra hallhassa haragos visszaemlékezéseit.1 
Az 1842. márc. 29-i Regélő Pesti Divatlap
nak kolozsvári levelezője is nagy rokonérzés
sel jelentette, hogy a legelső erdélyi szín
játszó társaságból már csak Jantsó Pál él, az 
„oly kedves komikus, kinél e szerepben jobbat ma
gyar játékszínen azóta nem láttak“. 1845. dec. 2-án 
bizonyára Gyulai is elkísérte a nagy színészt 
utolsó útjára; csak így tudta oly jellemzően ki
emelni a temetés ellentéteit a gyászoló közönség
nek, főkép az erőszakos képírónak, a nagybajuszos 
énekmondónak s a kiabáló tragikus színésznek 
torzképében.1 2 Még közelebb állott szívéhez bátyja. 
Gyulai Ferenc. Benne nemcsak a Valószerűségre 
törekvő, újabb színésznemzedéknek kiváló képvise
lőjét látta, hanem egyúttal az izgékony lelkű bará
tot is, kit leginkább saját szenvedélyeitől kellett fél
tenie. 1846. dec. 3-án Pataki Ferenchez írt levelé
ben is úgy jellemzi öt, mint aki nem élhet szerelmi

1 Gyulai Pál: Az első magyar komikus. 1854. (Váz
latok és képek. 1913. 203. 1.)

2 Csűry Bálint: Gyulai Pál két novella hőséről. 
Pásztortűz. 1927. 240. 1.
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szenvedély nélkül, s ki Otliellohoz nemcsak szín
ben, üe íéltékenységben is hasonlít.1

Benső vonzalommal figyelte a fiatal Gyulai 
Pál Prielle Kornéliának, az új színpadi csillagnak 
pályáját is. Mikor 1846. dec. 3-a táján először 
látta, egyaránt meghódolt az ünnepelt színésznő 
szépsége, szellemessége és művészete előtt. Ha nem 
találta is meg benne eszményképét, mint bátyja, 
Gyulai Ferenc és barátja, Pataki Ferenc, azért nem 
közönséges jellemnek tartotta s gyakran időzött társa
ságában; saját vallomása szerint vigasztalta szeren
csétlenségében, tanult tőle szenvedni s mulatott köny- 
nyelmű szeszélyein.2 1847. jún. 12-én Prielle Kor
néliához írt levelében is inkább évődőtt vele, mint 
hódolatát nyilvánította. Minden nyilatkozatából 
kitűnik, hogy az érdekes művész jellemet nem meg
ítélni, hanem megérteni törekedett.

Ugyanazok az alakok foglalkoztatták az ifjú 
Gyulai Pál képzeletét, mint aminőket Déryné nap
lója vetített szemünk elé a kolozsvári színházi élet
ről. Így kerültek egymás mellé a költői lélek vász
nán: a reményeiben csalódott színigazgató, a szen
vedélyes színész, ki az életben is színpadi szerepeit 
játssza, a körülrajongott színésznő, a féltékeny 
szerelmes s az előkelő gróf, ki mint a színházi bi
zottság tagja tart jogot az ostromlott művésznő

1 Gyulai Pálnak eltűnt levelét Herepei János, ko
lozsvári ref. kollégiumi levéltáros másolta le szá
momra.

, 2 Lásd Gyulai Pálnak Pataki Ferenchez 1846. dec. 
3-án s Szász Károlylioz 1847. ápr. 29-én, dec. 1-én írt 
leveleit.
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kegyére. Mily becses anyag minnez a iinom vonalú 
lélekrajzokhoz, melyekben Gyulai annyi hűséggel s 
annyi együttérzéssel rajzolta a szmeszvilag küz
delmeit! Amint Az első magyar komikusban, az 
öreg Jantsó Bal jellemrajzában maga mutat ra 
egyéni benyomásaira, épúgy alakította át A vén 
színészben mindazt, ami szivét a kolozsvári szín
ház körül Gyulai Ferenc és Prielle Kornélia köze
lében megdobogtatta.

A színészeiét változatai mellett Gyulai érdek
lődésének állandó tárgya maradt a színelőadás. 
Mint laptudósításaiból kitűnik, jól ismerte már a 
magyar színészvilág jellemző alakjait, valamint a 
színész mesterfogásait s a színpad titkait. Még mé
lyebb hatással volt írói és költői egyéniségének ki
fejlődésére az a drámai költészet, melyet a kolozs
vári színpadon oly jelentékeny, sokszor kiváló mű
vészek magyaráztak.

A színház talán már 1838-ban felhívta a kollé
giumi diák figyelmét Shakespeare-re, amikor Eg- 
ressy Gábor nagy hatású játékában Hamletet s 
Lear királyt hozta színre; azóta is rendesen csak 
egy-egy vendégszereplés alkalmával vállalkozott a 
nagy brit költő tolmácsolására. így lépett fel 1840- 
ben Megyeri, majd Fáncsy A velencei kalmárban,
1841- ben Lendvay Hamletban, Bartha Lear királyban,
1842- ben Lendvay Hamletben, Egressy Coriölanus- 
ban, 1847-ben Egressy Romeo és Júliában. Bizo
nyára ezeknek a vendégszerepléseknek is részük volt 
abban, hogy Gyulai a negyvenes évek folyamán 
többször nagy lelkesedéssel nyilatkozott Shake
speare költészetéről. Hasonlókép alapozta meg Gyű-
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lai lelkében Schiller tiszteletét a Haramiák, Ár
mány és szerelem, Fiesco és (Jrleansi szűz elő
adása. Készben a kolozsvári színházi élet hatasa te
hat, hogy közvetlen a szabadságharc után oly nagy 
helyet foglalnak el Shakespeare és Schiller tragé
diái Gyulai költői világában, fökép A vén színész 
című novellájának bonyodalmában. A későbbi, hí
res Bánk bán-magyarázathoz is az első ösztönt 
gyermek- vagy ifjúkori színházi emlék adhatta, láz 
azonban alig lehetett a tragédiának 1834. évi bemu
tatása, inkább az 1842. évi előadás lágressy és La- 
borfalvy Róza felléptével, majd a műnek 1845.,
1846. és 1847. évi színrehozatala s a főszerepben 
Gyulai Ferencnek, részint Lendvaynak művészi 
játéka.

A romantika, mely már Shakespeare és Schil
ler tragédiáiban nyilatkozott, még gyözelemesebben 
vonult fel a kolozsvári színpadon a francia dráma 
hódításaival. Az irodalmi forradalom szellemét 
Hugo darabjai hozták el ide: Marion de Lorm, 
Hernani, Borgia Lucretia, Tudor Mária, Angelo, 
Buy Bias. A merész újítások, a vad szenvedélyek
nek torzított, de ügyes rajzai csakhamar a di
vat erejével ejtették hatalmukba Kolozsvárt Du
mas Sándor drámáiban. Közülük a műsorban kö
rülbelül tizenegy szerepelt, s a legnagyobb tetszést 
Kean, Lorenzinó, Monaldeschi s Paul Jones érte 
el. A francia dráma eszmevilága ismétlődött meg 
Gyulai előtt a mind nagyobb arányokat öltő ma
gyar drámairodalomban is. A kolozsvári színház 
műsorában ugyanis évről-évre nagyobb teret fog
laltak el a magyar romantikus dráma művelői:
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Vörösmarty, Garay, Czakó, Kuthy, Csató Pál, 
Eötvös József br., Szigligeti, IN agy Ignác, Vahot 
Imre, Ubernyik, Kovács Fal. Legnagyobb ügyes- 
seggel boaolt a francia iroüalmi divatnak bzigii- 
geti Küe, úgyhogy a kolozsvári színházi közönsé
get szinte elkápráztatta képzeletének leleményessé 
gével. Mintegy húsz darabját adták elő, s egyik
másik, mint: Vazul, Gyászvitézek, Pókaiak, Micz 
bán, Rúzsa, Kinizsi, Szokott katona, Két pisztoly, 
Zsidó, Rab, több előadást ért meg.1

A kolozsvári színházi estékből bontakozik ki a 
legállandóbb irodalmi hatás, mely Gyulai Pált ifjú
korában a világirodalomnak s a magyar költészet
nek nagy értékeire figyelmeztette. Amint Shake
speare, Schiller s Katona költői eszméi, épúgy az 
uralkodó irodalmi divat nyilatkozásai is nyomot 
hagytak a fejlődő lélek ízlésén. Gyulai nem az 
utolsó szót mondta ki a francia drámáról, mikor 
1842-ben mint a Regélő Pesti Divatiap tudósítója 
tőle féltette a magyar drámairodalmat.1 2 A negy
venes évek folyamán oly sokszor találkozott a ko
lozsvári színpadon a francia romantikus dráma
írók alkotásaival, hogy fogyatkozásaik mellett fel 
kellett ismernie erényeiket is: az ügyes rendezés 
és előadás művészetét. Mintha e hangulatváltozást 
már maga jelezné 1847. dec. elseji levelében, mikor 
a Hugótól megindított irodalmi mozgalmat az „ifjú 
Magyarország“-gal szemben, mint az erő és követ-

1 Az 1838-tól 18-18-ig- előadott színdarabok adatait 
részint Ferenczi Zoltán id. m., részint az Erdélyi Hír
adónak megfelelő évfolyamai szolgáltatták.

2 Regélő Pesti Divatlap. 1842. jún. 2-i szám.
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kezetesség jelét emlegeti.1 Még inkább megveszte
gette a negyvenes évek drámáinak romantikus vi
lága a íiatal kdltö alkotó képzeletét. Mikor ugyanis 
Gyulai 1846-ban és 1847-ben novelláit tervezte, 
a cselekvényt nagyrészt ugyanazokkal az indíté
kokkal és alakokkal bonyolította, melyeknek hatá
sát már a kolozsvári színelöadásokból apróra is
merte. így rajzolta a Férj és nő ben a bosszúvágy 
és játékszenvedély borzalmait, Az aranycsináló ban 
a kitett gyermek vergődését, miután e költői tár
gyak értékeit előtte már Dumas, Kutliy és Szigli
geti is kizsákmányolták. Fókámé című balladájá
nak tárgyához, a Pókai-család tragédiájához is 
részben Szigligeti szomorújátéka, a Pókaiak révén 
jutott el. Ennek 1839. és 1844. évi előadásán annál 
inkább jelen lehetett, mert egyik főszerepben Lend- 
vaynét s Kántornét láthatta, kiknek művészetét 
mindig nagy méltánylással emelte ki.1 2 * * 5

A költészet nagy kérdéseire azonban Gyulai 
figyelmét Kolozsvárott nemcsak a színház, hanem 
az irodalmi élet is felhívta. A kolozsvári írónem
zedék a negyvenes évek folyamán épúgy megújho- 
dott, mint szellemi rokona, a pesti. A harmincas 
évek írói: Bölöni Farkas Sándor, Szász Károly, a 
híres nagyenyedi tanár, a megvakult Wesselényi 
Miklós br. nagyrészt elnémultak. Méhes Sámuel 
ugyan még kezében tartotta az Erdélyi Híradót és 
melléklapját, a Nemzeti Társalkodót, de a lapveze-

1 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1847. dec.
1-én írt levelét.

- Erdélyi Hiradó. 1839. máj. 30-i és 1844. márc. 5-i
szám.

5
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test fiatalabb erőkre bízta. Értékes irodalmi múlt
tal léptek át az új évtizedbe Jósika Miklós br., 
Brassai Sámuel és Szilágyi Ferenc.

A mozgalmas évtized elején Kemény Zsig- 
mond br. emelkedett ki, mint az „ifjú Erdély“ ve
zéregyénisége. 1842-ben s 1843 első felében Ko
vács Lajossal együtt tulajdonképen ö szerkesztette 
az Erdélyi Híradót, s leginkább ő sürgette, hogy 
az 1841/42. évi erdélyi országgyűlés a reformok te
rére lépjen. Hírlapi cikkeit épúgy, mint a regé
nyeiből megjelent mutatványokat, mély költőiség 
mellett széles látókör s művészi elemzés jellemezte. 
Leglelkesebb munkatársa a korán elhúnyt Szent- 
iváni Mihály volt; hozzája csatlakoztak a költői 
lelkű Kriza János s a nagy műveltségű Teleki Do
mokos gr., a negyvenes éveknek áldozatra kész, er
délyi publicistája. Ez a társaság a világboldogítás 
gondolatkörében élt, de szabadelvű eszméiért ko
moly tudással küzdött. Mennyire megfelelt ez áb
rándos, mégis határozott irodalmi törekvéseknek a 
költészetben a romantika! A mozgalmas kor saját 
eszményképeire ismerhetett Jósika Miklós br. re
gényeiben a régi lovagvárak rettenthetetlen hősei
ben, kik vakmerő kalandokon szálltak szembe az 
ármány sötét hatalmaival. Kemény Zsigmond br. 
is csak a kor szellemét tolmácsolta, mikor első re
gényének hősében, Martinuzziban azt a nagy ál
lamférfiút rajzolta, ki saját eszméi szerint akarta 
a világot átalakítani, s mikor második regényében, 
az Élet és ábrándban Camoenst, a költőt, mint az 
emberiség legeszményibb hősét fogta fel. A lírá
ban Kriza és Szentiváni jelölték meg az „ifjú Er-
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dély1' irányát. Őket a népjogok tisztelete annyira a 
népies formák felé vonta, hogy a népdal szépségeit 
még Petőfi fellépte előtt beleillesztették a mű
költészetbe.

Az újabb erdélyi líra a Remény című zseb
könyvben annál inkább felkelthette a fiatal Gyulai 
érdeklődését, mert unokatestvére, Hajós János 
szintén a Remény munkatársai közé tartozott. Az 
erdélyi magyar költészetnek még teljesebb képe tá
rult eléje az Erdélyi Híradó melléklapjában, a 
Nemzeti Társalkodóban. Együtt láthatta itt Er
dély elbeszélő íróit, köztük Jósika Miklós bárót s 
Kemény Zsigmond bárót, valamint külföldi minta
képeiket. így a lelkes kollégiumi hallgatót a ko
lozsvári irodalmi életben a romantikának ugyan
azok a ködképei és merész eszméi vették körül, me
lyekkel a kolozsvári színházban találkozott. A dia
dalmas költői eszmények indították arra, hogy olt- 
hatatlan vággyal keresse a kapcsolatot azzal az 
írói körrel, mely Erdély legnemesebb ifjúságát 
foglalta magában. Ez a kapcsolat nyilatkozott ab
ban az együttérzésben, mellyel Gyulai a Regélő 
Pesti Divatlapnak 1844. évi 19. és 49. számaiban a 
Nemzeti Társalkodót, továbbá Kriza és Kemény 
báró irodalmi munkáit a magyar olvasóközönség 
figyelmébe ajánlotta. Másfelől Kemény Zsigmond 
br. körének elismerését fejezte ki az Erdélyi Hír
adó 1843. febr. 17-i számában a Köváry-féle Be- 
szélytár első füzetének ismertetésében Gyulai Sír
virágok című románcának ajánlása, mely dicséret
tel emlékezett meg a múzsa kegyeltjéről, hiszen az 
Erdélyi Híradó ekkor Kemény báró vezetése alatt

5*
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állott. J ósiku Miklós br. és Kemény Zsigmond br. 
útjait követte a fiatal Gyulai akkor is, mikor mind 
sovárgóbb tekintettel fordult Pest felé, hogy ott az 
irodalmi irányok heves csatáiban keressen írói és 
költői becsvágya számára méltó teret és célt.

Az 1840-es évek végén Gyulai Pál már értékes 
tagja a legifjabb erdélyi író- és költőnemzedéknek, 
úgyhogy baráti köre is túlterjed az iskola falain, 
lakkor kerül mind bizalmasabb viszonyba Mento- 
vich Ferenccel, ki külföldi tanulmányai után Nagy- 
enyed közelében vonta meg magát, mint nevelő, 
hogy zavartalanul élhessen családjának s a költé
szetnek. Valahányszor Gyulai levelet írt Nagy- 
enyedre ifjabb Szász Károlynak, mindig volt Men- 
tovicli számára is egy-egy kedveskedő üzenete. A 
rokonérzéseknek még bensőségesebb talajából fej
lődött ki az a barátság, mely egy hosszú életen át 
annyi áldást nyújtott Gyulai Pálnak és ifjabb 
Szász Károlynak. Mikor 1847-ben megindult köz
tük a levelezés, Gyulai maga állapította meg a lé- 
lekrokonságot, amennyiben barátjának nemcsak ne
mes szívéről, hanem helyes irodalmi elveiről is el
ismeréssel nyilatkozott. Terjedelmes leveleiben, 
melyeket 1847 folyamán intézett Szász Károlyhoz, 
tulajdonkép a közös irodalmi eszmények felé ve
zető utakat kereste.

A romantika azonban, mint az egyéni és nem
zeti szabadság vágya annál könnyebben meghódí
totta Gyulai lelkét, minthogy az 1840-es években 
ismét Kolozsvár ragadta magához az erdélyi poli
tikai élet vezetését. Különösen felébresztette érdek
lődését a kor égető kérdései iránt az 1841/42. évi
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kolozsvári országgyűlés. Leginkább Kemény Zsig- 
mond br. vezette be a magyar szabadelvűség rejtel
meibe, mikor 1842-ben s 1843 első felében, mint az 
Erdélyi Híradó szerkesztője s vezércikkírója az 
elemzés ritka művészetével világította meg az er
délyi politika ellentétes irányait. Hogy Gyulait 
mennyire állandó izgalomban tartotta az erdélyi 
országgyűlés munkája, azt mutatják a Regélő Pesti 
Divatlap számára küldött tudósításaiban gyakori 
politikai kitérései, főkép Teleki József gr. kor
mányzói működésének rajza, majd a magyar nyelv, 
az erdélyi nemzeti múzeum s a színház kérdéseinek 
érintése. Visszatekintve az 1842. évi küzdelmekre, 
Kemény Zsigmond báróval együtt az országgyű
lés jelentőségét ő is abban látta, hogy a koreszmé
ket érlelte. Mindazáltal lényegesen eltért tőle ab
ban, hogy mint lírai természet, a politikai eszmé
ket inkább költői kedélyének mozgalmain keresztül 
ítélte meg.

Minél több benyomással gazdagította a fejlődő 
költői és írói egyéniséget a kolozsvári színházi, iro
dalmi és politikai élet, annál inkább megszerette 
Gyulai Kolozsvárt zegzugos utcáival, századokra 
visszatekintő épületeivel s jókedvű népével. A Re
gélő Pesti Divatlap tanúskodása szerint minden 
érdekelte: az ódon székesegyház épúgy, mint a vár
fal, — a májusfa-ünnep épúgy, mint egy-egy ma
gyaros táncmulatság. Sokszor szinte úgy tetszett, 
mintha vágyai nem is terjednének a város határain 
túl. Pedig mikor az első tavaszi szellő meglibhent. 
Gyulai is szűknek érezte a várost, s titkos vágy 
vonta a messzeségbe, a nagy természetbe.
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Hogy már ifjúkorában rajongó szeretettel 
csüngött a természet életén, az kiviláglik kolozs
vári leveleilxíl is, melyeket 1842-től 1844-ig a Re
gélő Pesti Divatlap számára írt. örömest követte 
itt rajzaiban Kolozsvár népét a szabadba: a nép
kertbe s a szőlőhegybe. Mennyire meghatotta — 
egyik levele szerint — egy népkerti estélyen a 
csendes alkony, a falombok között átszűrődő lámpa
fény s a Szamos egyhangú zúgása! Különösen 
megragadták figyelmét az 1842. évi szüret változa
tos jelenetei: a víg lövöldözések, a barna hangász- 
csapat zenéje s a táncra perdült társaság, mintha 
évek múlva az ellentétnél fogva ezek az emlékek 
is belejátszottak volna annak a komor szüretnek 
rajzába, mely a szabadságharc után Szüreten című 
költeményében mozgatta meg költői kedélyét. 
Egyébiránt a természetben épúgy érdekelte a rész
let, mint a nagy távlat. Ügy látszik, 1842-ben már 
jól ismerte Erdély legtöbb vidékét, mert Kolozs
vár fekvésének rajzában egyaránt hivatkozik a Me
zőségre, a székely és szász földre és Hnnyad me
gyére. Csak a tapasztalt utazó buzdíthatta a Re
gélő Pesti Divatlapnak 1842. ápr. 28-i számában 
magyar hon fiait a kis bérces haza megtekintésére. 
Bizonyára Gyulai saját úti emlékeire támaszkodva 
ígérte, hogy az utazás fáradalmait feledteti a ven
dégszeretet s a tájak szépsége. Legbensöbh érzelmei 
ből fakadt tehát 1844. évi májusi levelében ódái lel
kesedése, mikor a természetet, mint a gyönyörűsé
gek kifogyhatatlan forrását, a fájdalom menedékét 
s a tántorgó hit támaszát dicsőítette.

A. barangolások, melyekre Gyulai irodalmi le-
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veleiben céloz, érdekesen törték meg a diákélet ko
morságát. Pénz nem sok kellett hozzájuk, de annál 
több regényes hajlam. A nyári vándorlásoknak jel
lemző képét őrizte meg számunkra az a két levél, 
melyeket Gyulai évszám jelzése nélkül intézett ba
rátjához, Szilágyi Sándorhoz, melyek azonban a 
bennük levő adatok után az 1846. évről valóknak 
bizonyulnak.1 Ez évben Gyulai néhány társával 
együtt mindjárt a júniusi vizsgák után július elején 
indult el Torda felé; csak így értesíthette júl. 6-án 
Szilágyi Sándort Radnótról, hogy Csapóra olvasó
egyleti bálba készül. Erre a bálra gondolhat vissza 
1851. évi Erdélyi úti benyomásaiban is, mikor kép
zelete újra összegyűjti egy galambbúgos udvarban 
és címeres házban az egykor ott mulató társaságot, 
a megyének valamennyi fertálymágnás táblabírá- 
ját nőstül és leányostul.2 Innen a kis társaság Ma
rosvásárhelyen át Udvarhelyszék nevezetesebb he
lyeit; Udvarhelyt, Homoródot, Korondot kereste

1 Gyulai Pálnak Radnótról jón. 6-án s Csíkszere
dáról júl. 24-én Szilágyi Sándorhoz írt levelei a Nem
zeti Múzeum kézirattárában vannak. Hogy az első le
vél keltezésében ..június“ helyett. „július“-t kell érteni, 
azt mutatja a levélen levő következő bélyegzés: ..Rad- 
nót 7 July“ és ..9 July“. A júl. 6-i levélnek folytatása a 
júl. 24-i. Az utóbbi levél címében Szilágyi Sándor, mint 
kolozsvári tanácsi Írnok szerepel. Minthogy Szilágyi Sári 
dór jogi tanulmányait 1845-ben végezte be s egy évi 
marosvásárhelyi gyakornokoskodása után a kolozsvári 
tanácsnál szolgált, Gyulai a tanácsi Írnoknak küldött 
levelet 1846 nyarán írta. A szoros kapcsolatnál fogva 
mindkét levél 1846-ból való.

2 Gyulai Pál: Erdélyi úti benyomó sok. Olcsó 
könyvtár. 2009—2613. sz. 1921. 41. 1.
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fel, majd a moldvai határ közelébe Borszékig ju
tott. Júl. 24-én már Csíkszeredáról írt Gyulai leve
let Szilágyi Sándorhoz s további útjoknak kiemel
kedő pontjaiul Háromszéket, Brassót, Fogarast és 
Nagyszebeni jelölte meg. A vidék, melyet ez'alka
lommal bejárt, majdnem fél Erdély. Hozzá még a 
kis vándorcsapat az útnak nagy részét gyalog tette 
meg; csak ha szekeret találtak, akkor ültek fel rá. 
Valami nagy kényelemre egyébként sem számíthat
tak. Gyulai is csak azt az 50 forintot vitte magával, 
melyet az iskolai év végén jutalomdíjul kaphatott, 
de ez az összeg is hamar elolvadt. Ami azonban az 
erszényből hiányzott, azt bőven pótolta a ruganyos 
izom, a derült kedély s a fiatalos kalandvágy. Maga 
Gyulai is, bár csak röviden vázolhatta úti benyomá
sait barátjához írt leveleiben, útjának leginkább 
víg és kalandos voltát emelte ki. A szép napok han
gulata sokáig megmaradt emlékezetében. Székely- 
földi barangolásainak felejthetetlen benyomásait 
foglalta művészien össze 1847. évi leíró költemé
nye, mely az Életképekben 8 zélkely földön, a gyűj
teményes kiadásban Erdély címmel jelent meg. 
1851 tavaszán is, mikor Tordától kocsin haladt 
Marosvásárhely felé, eszébe jutott, hogy évekkel 
azelőtt ugyanott gyalog utazott. Gyönyörű deák
kori útjának emlékeit újította fel 1851. évi erdélyi 
útirajzában e néhány sor: „Akkor tanuló voltam .. .  
Enyém volt a világ, még a hegyen túl is. A patak
kal utaztam s nem tudom, ő volt-e vidorabb,' vagy 
én. Az is kétséges, a völgynek volt-e több virága, 
vagy lelkemnek.“1

1 Gyulai Pál: Erdélyi úti benyomások. 1921. 40. 1.
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Nyitott szemmel s nyitott szívvel haladt Gyulai 
Pál végig ifjúkorának évein. Amennyire szeretett 
elmerülni az élet apró jeleneteinek szemléletébe, 
annyira lekötötte figyelmét az emberi léleknek na- 
gyobbszerű alkotó munkája. Borongó sejtelmeiben 
azonban saját csalódásainak s veszteségeinek elő
szele jelentkezett, mikor örökös honvágyat érzett a 
természet magánya után s az erdő csendjéért, a 
mező pacsirtadaláért örömest elcserélte a társaság 
legizgatóbb élvezeteit. Ily  lélek arra van hivatva, 
hogy éles megfigyelésein, merész eszmetársításain, 
az öröm és bánat változatain keresztül az emberi 
életnek mélvebb értelmét fedezze fel, s hogy felfede
zéseit művészi formába öntse a toll hatalmával. Az 
ifjú Gyulait is íróvá és költővé avatta mindaz, amit 
a kolozsvári színpadon látott, amiért az erdélyi iro
dalmi és politikai életben lelkesült, s amit a bércek, 
erdők világa sugallt neki. Mintha legtitkosabb vá
gyainak leplét lebbentette volna meg, mikor a Re
gélő Pesti Divatlapnak 1842. évi folyamában egyik 
levelében azon kesergett, hogy Erdélynek nincs 
költője, ki a bérces haza valójának méltó módon 
adott volna költői kifejezést.1 Az ifjú író és költő 
világnézetét azonban még nagyobb értékekkel gaz
dagították saját szenvedései.

Reg-élő Pesti Divatlap. 1842. 34. (ápr. 28.) sz.



PATAKI EMILIA.

Bármily meglepő képekkel vette körül az ifjú 
Gyulai képzeletét a színpad festett világa, a társa
dalmi élet s a szabad természet, még nagy felfede
zések vártak reá saját lelkének mozgalmaiban, fö- 
kép a nöiség varázsában. Küzdelmes ifjúságán 
többször átvonult a nő, mint önfeláldozó anya s 
szerető testvér, itt-ott megállíthatta egy-egy csinos 
leányarc is, de még nem ismerte a nőt, ki igézetéve1 
ellenállhatatlanul veszi hatalmába a férfiú szívé
nek birodalmát. Ez tűnt fel előtte egész rejtelmes- 
bégével Deésen Pataki Dániel alispán családjában.1

Pataki Dániel azok közé a férfiak közé tartozott, 
kik maguk tiporják ki életüknek ösvényét. Őseitől 
nemcsak nemesi címert, hanem ügyességet s erős aka
ratot is örökölt. így emelkedett a múlt század harmin
cas és negyvenes éveiben, mint Belső-Szolnok várme
gye tisztviselője mindí magasabb hatáskörbe, mikor az

1 Gyulai Pál szerelmének történetét az összes In 
mnyítékokkal együtt lásd Papp Ferencnek Gyulai Pa' 
?s Pataki Emilia című értekezésében. Irodalomtörténet5 
Közlemények. XXXYIT. k. 1927. 161—180. 1.
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erdélyi kormány a választójog kijátszásával állandó 
izgalmat idézett elő országszerte. Különösen heves 
támadások érték az alispáni székben, melybe kine
vezés útján került;1 az ellené emelt vádakat azon
ban époly önérzetesen utasította vissza a megye
gyűlésen, mint az Erdélyi Híradónak 1843. évi fo
lyamában. Ellenségeinek seregét barátainak nagy 
száma, ellensúlyozta. Ezeket magyaros szívességé
vel fegyverezte le, amazokat igazgatásra termett 
egyéniségével: törhetetlen erélyével s mindenre ki
terjedő figyelmével. Ezért azután háza és szép csa
ládja messze vidéken általános t isztelet tárgya volt.

Az alispán otthonába Gyulai Pált Pataki Pá
niéi fia, Pataki Ferenc vezethette be. Pataki Fe
renc ugyan egy évvel előbb iratkozott a felsőbb tu
dományok hallgatói közé, mint Gyulai, de beteg
sége, melynek fél lába áldozatul esett, kissé hátra
vetette tanulmányaiban. Mindkét ifjú írói és költői 
babérról álmodozott az iskola padjain, s leginkább 
közös irodalmi ábrándjaikból szövődött barátsá
guk is. Mikor tehát Pataki Dániel 1843-ban nevelőt 
keresett fiai mellé, Pataki Ferenc bizonyára a leg
nagyobb készséggel ajánlotta atyja figyelmébe 
Gyulai Pált. Az alispán, ki többször megfordult 
Kolozsvárott, maga is érdeklődhetett Gyulai iránt 
a ref. kollégiumban s csak kedvező értesülései után 
bízhatta rá fiainak vezetését. A fiúk közül csak a 
tizenhárom éves Dánielnek s a tízéves Gyulának 
neveléséről lehetett szó; Ferenc idősebb, Sándor

1 Kovács Samu: Visszaemlékezések 1830—1850. 
T)eés. 1887. 32. 1.
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pedig majdnem annyi idős volt, mint Gyulai. A két 
tanítvány közül különösen kitűnt Gyula, ki Gyulai 
segítségével az alsó és felső syntactica classisban 
ért el szép eredményt a kolozsvári ref. kollégium
ban.1

Az időpontra nézve Gyulai Pál maga nyilatko
zik, mikor Szász Károlyhoz 1847. dec. 1-én írt levelé
ben említi, hogy első éves jogász-korában került Pa
taki alispán házához tanítóul. Minthogy 1843-ban 
szeptember elején kezdte meg jogi tanulmányait, ez 
időtájt foglalhatta el nevelői állását. Szeptember
nél mégis előbb, legalább a júniusi vizsgák után 
mutatkozhatott be Deésen a családnál s ott tölt
hette a nyári szünidőt is. A Pataki-családdal való 
korábbi kapcsolatra s a bizalmas nyári együttlétre 
mutat a kolozsvári ref. kollégiumi iskolai törvény
szék jegyziőkönvvének az az adata is, mely szerint 
Gyulai Pál 1843. szept. 3-án Pataki Gyulával 
együtt a kollégiumnak ugyanabban a szobájában 
helyezkedett el.

Új világ fogadta Gyulait Patakiék deési ottho
nában. A magas, földszintes épület a nemesi kúriák 
tekintélyével tűnt ki zegzugos városi környezeté
ből, s erős falai és szépvonalú manzard-teteje szinte 
mosolyogva hívták harcra az idők viharát. A hom
lokfal arányos beosztását, az öt négyszögletes ab-

1 A sárospataki Pataki-család deési ágának leszár
mazását Herepei János, kolozsvári ref. kollégiumi le
véltáros állította össze számomra. Ugyanő írta ki a 
kolozsvári ref. kollégium alsóbb osztályainak osztályozó
könyvéből Pataki Dániel és Pataki Gyula érdemjegyeit 
is. Mindezért itt is köszönetét mondok neki.
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luknak s a fólküríves kapu kőrámájának elhelyezé
sűt egy század sem tudta megbontani. Még kedve
zőbb hatást tett a belépőre az épületnek belső felén 
a derékszögbe hajtott, fehérre meszelt, nyilt tornác, 
melyhez két oldalt néhány lépcsőfok vezetett. A 
biztos, négyszögű pilléreken nyugvó bolthajtások 
alatt annyi napfény ömlött be, hogy a tornácnak szé
les falkorlátja kitűnő helyül kínálkozott a cserepes 
virágok és dísznövények számára. Kellemes kilá
tás nyilt innét az udvaron keresztül a jázmin- és 
borostyánbokrokkal körülvett kertre s a virágos 
kerti házra. A szobák közül leginkább kivált az 
épület homlokrészén a tágas, egymásba nyíló 
ebédlő és nappali vagy szalon. Berendezésükből 
annyi előkelőség sugárzott ki, mennyi az akkori 
nemesi házakban párját ritkította. A ragyogó bú
torok, melyek a biedermeier-korszak kényelem
szeretetét megnemesítve tükrözték vissza, egyaránt 
tanúskodtak jó módról s művelt ízlésről. Egy-egv 
olajfestmény vagy könyvszekrény a szellem tisztele
tét árulta el, az ablak mellett pedig egy-egy dús virág- 
állvány női kezek gondosságát hirdette.1 Pataki 
Dániel értett a vagyonszerzéshez, de tudott szépen 
élni is, szerette a társaságot. Háza sokszor a társa
dalmi élet ellentétes osztályait gyűjtötte össze; 
benne az átutazó tudósok és művészek is mindig

1 A deési Pataki-ház fényképét s a rája vonatkozó 
adatokat Irsai Szabó Tiborné Pataki Ottilia úrnő sze
rezte meg számomra deési rokonai útján; az ő szalon
jában láttam az ősi családi bútorokból is néhány da
rabot.
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szívet; fogadtatásra találtak.1 Pataki alispán ott
honának legfőbb ékességei mégis második feleségé
től származó gyermekei voltak, a négy fiú mellett 
a három leány: Emilia, Katinka és Anna.

A szülei ház és a kollégium komorsága után 
Gyulainak úgy tetszhetett, mintha a Pataki-házban 
a napfény, maga az élet mosolygott volna feléje. 
Mindazáltal szemében az otthonias szobák, az osz
lopos tornác, a virágos kert csak hátterűi szolgál
tak a főszemély, Emilia alakjához. Emilia, ki 1827. 
szept. 30-án született, igazi feslő rózsabimbó volt, 
mikor 1843 nyarán Gyulaival először találkozott. 
Bár egész valója hódításra termett, szépségének 
titka inkább vonzó egyéniségében rejlett. Ilyennek 
tűnik fel azon az arcképen is, melyet egyik tiszte
lője, Mezei József, annyi megértéssel festett róla.1 2 
Rendkívül karcsú termete légies jellemet adott 
alakjának, mégis karjai oly edzetteknek látszottak, 
hogy kezébe egyaránt beleillett a báli legyező, 
mint a könnyű lovaglóostor. Arcának vonalain 
nőies báj ömlött el; míg azonban vékony, kissé ösz- 
szeszorított ajkának szögleteiben önuralom s erély 
vonult meg, addig barna szemének mély tekinteté
ből, szépen ívelt szemöldökéből, nyílt homlokából 
szellem s éles ítélőerő tűnt elő. A komoly hatást 
csak növelte a gazdag, sötétbarna haj, mely ki
bontva mélyen derékig ért, egyébként pedig, mint

1 Kovács Samu id. ni. 38. 1.
2 Pataki Emilia arcképe, melyet Mezei József, Pe

tőfi barátja festett, Irsai Szabó Tiborné Pataki Ottilia 
úrnő birtokában van. Az olajfestmény alján a követ
kező aláírás olvasható: „Mezei 1851.“
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Mezei festményén, gonddal font koszorúkban 
emelte ki a jelentős fej körvonalait.

Az érdekes külsőt igazolta a belső élet jellemző 
összetétele. Pataki Emilia kedvét találta ugyan a 
szellem műveiben, de époly örömest kivette részét 
a háztartás-gondjaiból is. Egy későbbi levelében 
kedélyesen írja magáról és húgáról, hogy testestül- 
lelkestül űzik a szabómesterséget.1 Műveltségére 
nevelkedésének köre, iokép bátyjával, Ferenccel 
való benső viszonya hatott; ö élesztette benne az 
irodalom szeretetét is. Ügyessége s okossága azon
ban megóvta a szép lelkek túlzásaitól. Örömest ál
dozott időt, fáradságot virágainak s könyveinek, 
de ruganyos szervezetét époly kellemes izgalom 
fogta el, ha egy-egy jó táncos karján végig röpül
hetett a báltermen, vagy ha paripájának hátán be
barangolhatta a vidéket. Emléktárgyai között máig 
is őrzik kegyeletes kezek fehér csontlemezű, selyem 
legyezőjét s lovaglóostorát, mely a gyakori haszná
lat nyomait viseli magán. Egyéniségének varázsát 
az a néhány fennmaradt, aranyozott szélű emléklap 
jelzi, melyeken egykor tisztelői fejezték ki érzel
meiket. Közöttük egyik legrégibb Pataki Ferenc
nek 1841. okt. 24-én Emilia napjára írt emléklapja, 
mely ékes szavakkal kíván „a viruló rózsaszálnak 
méltó helyet Erdély rényes hölgyeinek koszorújá
ban, majd egy minden érdemekkel felruházott férj 
kebelén“. A családi hagyomány ma is mint rendkí-

1 A szóban forgó levelet, mely Irsai Szabó Tiborné 
Pataki Ottilia úrnő birtokában van, Pataki Emilia 
Herepei Ottiliához írta, ki később Pataki Gyula nejévé 
lett.
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vili szellemes hölgyet emlegeti Pataki Emíliát, lr- 
sai Szabó Tiborné Pataki Ottilia úrnő is csak a 
szépet és jót hallotta róla anyjától, Pataki Gyu- 
láné Herepei Ottiiiátói, ki mindig a rajongó csodá
lat hangján emlékezett meg Emíliáról, egykori ba- 
rátnéjáról és sógornéjárói.1

Hol, mikor látta először Pataki Emiliát Gyu
lai, a virágos kertben vagy a fehér leányszobá- 
ban-e, fényes napvilágnál vagy fátyolos alkonyat- 
tal-e, nem tudjuk; csak az bizonyos, hogy az első 
találkozás elemi erővel forgatta fel lelkét. A hatás
ban egyaránt része volt az ábrándnak és valóságnak. 
Négy év múlva maga Gyulai így vázolta feldúlt lel
kének mozgalmait: „Megérkezésem után már más
nap szerettem, szerettem tizenhat éves lelkem hő áb
rándjaival. Emilia nem volt igen szép, oly szellem
dús sem talán, mint amilyennek hírlelék, de volt va
lami lényében, mi lelkemhez szólott. Mintha szí
vem testvére volna ö, mintha rég keresné beteg lel
kem, mintha mindig róla álmodtam volna. De mit 
tudom én, hogy miért szeretteiül Ki fejti meg a 
szerelem rejtélyeit1! Még egyszer mondom, szeret
tem öt.“ 1 2

1 Irsai Szabó Tiborné Pataki Ottilia úrnőnek ez 
alkalommal is mély hálámat fejezem ki azért, hogy a 
Pataki-családra vonatkozó adatait közölte velem, s 
hogy rendelkezésemre bocsátotta a gyűjteményében 
levő emléktárgyakat, nevezetesen: Pataki Emilia le
gyezőjét, lovaglóostorát, emlékalbumát s a fényképet, 
mely Pataki Emiliát lovaglóruhában ábrázolja.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1847. dec. 
1-én írt levelét. Innen való Gyulainak saját szerelmére 
vonatkozó, következő vallomása is.
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A visszaemlékezésben tévedés a tizenhat év, 
minthogy Gyulai tizenhét éves volt az első találko
zás idején, de a rajz találó. Eleinte inkább az áb
rándkép, később inkább a valóság uralkodott a köl
tői lélek világán. Valamelyes szakadás mindvé
gig megmaradt szerelmében. Amennyire érezte köl
tői ábrándjaihoz való jogát, époly bátortalan volt 
a deési alispán ünnepelt leányával szemben. Hasz
talan kereste a fogyatkozásokat Emilia külsején és 
egyéniségében, végül is hódolattal kellett előtte a 
kritika fegyvereit leraknia. Annál lesujtóbb volt 
ítélete, ha magára, jelentéktelen jelenére s bizony
talan jövőjére gondolt. Saját szavai szerint nem 
hitte, hogy a szép leány szerelmessé lehessen belé, 
s igen magasnak képzelte az alispánékat. Azt is 
mondja, hogy semmitől sem irtózott úgy, mint meg
sérteni valakit vagy nevetségessé válni. Leginkább 
az 1843. év nyarára illik következő vallomása is: 
„Kerültem találkozni vele, mert arcom, beszédem 
elárul, s csak titkon kívántam látni őt; órákig el
néztem kerti lakom függönye mögül, midőn virá
gait öntözé, órákig elmélyedtem látásán, ha a kert
ben olvasott vagy sétált, de soha egy pillantásom, 
egy célzásom vagy szavam sem áruiá el szerelme
met. De úgy tetszett, hogy mégis ezek nélkül is ért 
ő engem.“

Az elfojtott érzelem élesztésére mennyi alkal
mat nyújtott a mindennapi érintkezés! Mily bol
dogság lehetett Emiliát hallani, mikor a szép leány 
valamelyik kedves költőjének költeményét sza
valta! Ilyenkor a költői gondolatnak művész tolmá- 
csolójában lelki rokonára ismerhetett Gyulai. Ép-

6
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oly gyönyörűséggel nézhette máskor a táncoló pá
rok között Emilia könnyed mozdulatainak báját; 
legfeljebb azt sajnálhatta, hogy nem tanult s nem 
tud táncolni. Ha termetre nézve nem is versenyez
hetett a deési bálterem arszlánjaival, lelkes arca, 
mozgékony kedélye, ötletes társalgása nagy előnyt 
biztosított neki Emília szemében. Még inkább fel
kelthették a költői lelkű leány érdeklődését Gyu
lainak első irodalmi diadalai, s Emilia, kinek a 
költészet és természet annyi boldog órát szerzett, 
bizonyára örömest cserélt eszmét a rokon gondol
kodású ifjúval az újabb irodalmi törekvésekről 
vagy a Szamos völgyének szépségeiről. Ily meghitt 
együttlétre célozgat Gyulai 1844-ben Laurához in
tézett irodalmi leveleiben, mikor Pataki Emíliára 
gondolva, emlegeti, mily sokszor szavalta előtte ba- 
rátnéja Garay Kontját, mint lelkesültek közös ol
vasmányukért, Sand Lédájáért, s mint keresték fel 
együtt kedves kiránduló helyüket, a kúszó növé
nyekkel borított, magas hegy szirtoltárát.1 Emilia, 
mint Gyulai sejtette, bizonyára keresztüllátott a 
titkolt szerelem fátyolán, de nem tartozott az ol
vadékony természetek közé. Esze és önérzete elég 
ellentálló erőt adott neki a néma szerelem ostromá
val szemben, jó szíve pedig megvédte a kacérság ör
vényeitől. így, bár Gyulait többször kitüntette von
zalmának és nagyrabecsülésének jeleivel, rokon
érzése sohasem terjedt az őszinte barátság hatá
rain túl.

' Hegéit) Pesti Divatlap. 1844. 3. (.ián. 11.), 28. (ápr. 
7.) s 49. (jún. 20.) sz.
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Valószínű, 1843 nyarán Gyulait boldoggá tette 
Emíliának bizalmas közelsége, úgyhogy titkolt sze
relmének hangulata bűbájjal vonta be egész kör
nyezetét: Deést, a régi várost és regényes vidékét. 
A sudár tornyú, ódon, csúcsíves református temp
lom mélyebben meghathatta lelkét, mióta Emíliát 
látta benne imádkozni. A girbe-görbe, egyenetlen 
utcák is szinte megszépültek képzeletében, ha va
lamelyik utcaszögleten az ismert, kedves, leányos 
alak bukkant eléje. Mily elragadó volt szemében 
közös kirándulóhelyük is, a magas, szirtes hegy 
melyben a deési Rózsahegyre ismerünk, vagy a vi
ruló völgy, melynek lombkoszorúi alatt itt is, ott 
is megvillant a Szamos tükre! Nem csoda tehát, 
hogy 1843 augusztusának végén boldog emlékek 
raja vette körül Gyulait, mikor búcsút vett a Pa
taki-háztól, s mikor a Kis-Szamos völgyében Ko
lozsvár felé törekedve, a távolból még egyszer meg
pillantotta a deési református templomnak égbe 
nyúló tornyát s a Rózsahegy tetejét.

A távolság kiilönbözökép hatott a regényes tör
ténet két hősére. Ha Emilia eleinte örömest gon
dolt is vissza Gyulaira, hamar elfoglalta magát 
megszokott munkakörében s a deési társadalmi élet
ben; lelkének összhangját nem tudta megzavarni az 
emlékezés. Gyulai napjait is állandó gonddal töl
tötték meg jogi tanulmányai, tanítványai s anyjá
nak nehéz küzdelmei; magányos óráiban azonban 
annál többször visszatért felejthetetlen nyári emlé
keihez. Képzelete ragyogó fénnyel vette körül a 
Pataki-házat s a ház legnagyobb értékét, Emíliát, 
úgyhogy utánuk való vágyódása mind szenvedé-

6
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lyesebb jellemet öltött. Ábrándozásra utalta tartóz
kodó természete is. Saját szavai szerint, míg a csa
ládnál volt, soha senkinek, még legbensöbb bará
tainak sem szólt egy szót sem érzelmeiről.1 így ha
talmasodtak el lelkén magányának csillogó eszméi.

Üjabb találkozásra csak az iskolai szünetek ad
tak alkalmat. Ezeket — Szász Károly püspök fel
jegyzése szerint is — Gyulai Deésen Pataki Dániel 
házánál töltötte el.1 2 A kedves körbe annál inkább 
siethetett, mivel ott mindenki családtagnak tekintette. 
Ilyen szünet volt 1843-ban a szüreti és karácsonyi, 
melyeknek mindegyike három-három hétig tartott. 
A szép napok hangulatába belejátszott a színes őszi 
természetnek s a fehér- téli világnak hatása is, me
lyek új szépségekkel hintették tele a Szamos völ
gyét.

A karácsonyi szünet élményei bírhatták rá 
Gyulait, hogy a nyilatkozásnak eredeti módját kí
sérelje meg. Szerelme találékonnyá tette. Ekkor 
kezdte képzelt vidéki barátnéjához, Laurához inté
zett kolozsvári leveleit írni, melyek „Anday“ írói 
névvel a Regélő Pesti Divatlap 1844. évi folyamá
nak első felében jelentek meg.3 A levelek vonatko
zásai annyira összehangzanak Gyulai egyéniségé
vel, hogy Gyulai szerző voltában nem kételkedhe-

1 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1847. dec. 
1-én írt levelét.

2 Szász Károly: Gyulai Pál. Vasárnapi Újság'. 
1869. dec, 12-i sz.

3 Anday leveleit a következő számok tartalmazzák: 
3. (jan. 11.), 10. (febr. 4.), 19. (márc. 7.), 24. (mára 24.), 
2f>. (márc. 28.). 28, (ápr. 7.), 37. (máj. 9.), 49. (jiin. 20.) sz.
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tünk. Anday épúgy lelkesül a színházért, épúgy 
nem tanult és nem tud táncolni, mint Gyulai;1 rá 
vallanak a levélírónak jogászbáli hírei, kedvelt ol
vasmányai s irodalmi célzásai is.2 S amint az „An
day“ írói név mögül mind határozottabban bonta
kozik ki Gyulai lelki arcképe, époly biztosan tűnnek 
elő Andaynak Laurára vonatkozó megjegyzéseiből 
Pataki Emilia jellemvonásai. Laura époly örömest 
időzik virágai között vagy mélyed el egy- egy jó 
regény olvasásába, épúgy szeret szavalni, hímezni,

1 Amint Anday a lap 10. számában mondja, hogy 
gyermeksége óta nagy színházbarát, épúgy Szász Ká
roly püspök is a Vasárnapi Újságnak 1869. dec. 12-i 
számában a gyermek Gyulai Pált úgy rajzolja, mint 
aki mindig a színház körül settenkedik. Anday a lap 
28. számában sajnálja, hogy nem tud táncolni, Gyulai 
pedig a Nők a tükör előtt bevezetésében említi, hogy 
nőismerőseinek sohasem volt táncosuk.

5 Jól összehangzanak Gyulainak jogász voltával a 
lap 10. számában a jogászbáli előkészületekre, főkép a 
zajos gyűlésekre vonatkozó, bizalmas közlések. Hogy 
Gyulai Sand Léliáját, Anday és Laura közös olvasmá
nyát szerette, bizonyítja Síikéi Hulló csillagok című 
költeménykötetének bírálata s benne a Léliából vett 
idézet. (Irodalomtörténeti Közlemények. XLIV. 1934.68— 
72. 1.). Gyulai mondhatta Andayval együtt a lap 3. szá
mában azt is, hogy Kolozsvár környékének szépségéről 
egyszer már nem valami elismerően írt, mert az 1842. 
évi 34. (ápr. 28.) számban valóban ily értelemben bí
rálta Kolozsvár fekvését, Ö idézhette legkönnyebben a 
lap 24. számában „egy ifjú költő“ után, hogy „a szem 
sugára bűvös“, mert az idézet épen az ő ősidőből című 
költeményének egyik sora, mely az Athenaeum 1843. 
évi folyamában jelent meg.
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táncolni, mint Pataki Emilia.1 Rá mutatnak az iro
dalmi levelek megindításának körülményei is. 
Minthogy az első levél 1844. jan. 1-én kelt, Gyulai 
Deésen Pataki Emilia közelében bukkant a költői 
levelezés gondolatára s első levelét is titkolt szerel
mének izgalmai között fogalmazta meg. Emíliának 
szóltak tehát Anday levelei s bennük a legbenső
ségesebb nyilatkozatok.

Tulajdonkép Pataki Emilia egyénisége előtt 
hajol meg Gyulai, mikor Laura iránt érzett szerel
mét elemzi, vagy Laura szemének bűvös hatalmát 
ismeri el. Róla ábrándozva, bánja örökké, hogy nem 
tud táncolni, s hogy karjai nem érinthetik szép, vi
déki barátnéjának karcsú derekát. Még nyíltabban, 
még sovárgóbb érzésekéi sóhajt Pataki Emilia 
után abban a májusi, egyúttal utolsó levelében, 
mely a Regélő Pesti Divatlapnak 1844. jún. 20-i 
számában jelent meg. Mikor ugyanis szerelmének 
ébredését épúgy kapcsolatba hozza kedvesének vi
rágos kertjével, mint Szász Károlyhoz írt 1847. évi 
dec. elseji levelében, akkor csak Pataki Emíliára s 
a deési virágos kertre vonatkozik következő sze
relmi vallomása: „Eddig kis kerted is más alakot 
válthatott magára, oly elragadót, mint múlt tavasz- 
szal, midőn virágaid közt téged, legszebb virágot, 
legelőször láttalak. Szeretnélek látni, mint munkál
kodói virágtábláidon, szeretném látni átszellemült

1 Gyulai a lap 19. számában említi, hogy Laura 
minden megtakarított fillérét könyveire költi, a 49. 
számban pedig Laurát virágai között mutatja be; 
Laura táncát és műhímzését a 28. számban, szavalását 
a 3, számban érinti.
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arcodat, midőn végezve házi kötelességedet, a ta
vasz keblére borulsz, kipihenni magad s álomba 
ringatni lelkedet.“

Vajon tudott-e minderről Pataki Emíliái A 
magyar bölgyközönséggel együtt ö is örömest vette 
kezébe a Regélő Pesti Divatlapot, hiszen figyelmét 
egyaránt lekötötték benne az ízléses divatképek, a 
vidéki, főkép deési és kolozsvári tudósítások, vala
mint a magyar szépirodalom újabb jelenségei. Ér
deklődését még inkább fölkeltette a lap, mióta 
Gyulai Pál s Pataki Ferenc is benne kerestek iro
dalmi törekvéseik számára színteret. Jól számított 
tehát Gyulai, mikor Pataki Emíliára gondolva,' An- 
day első levelében azt ígérte Laurának, hogy a 
Regélő Pesti Divatlap útján juttatja el hozzá leve
leit. Másrészt Pataki Emilia is hamar ráismerhe
tett Andayban Gyulaira. A levelezés titkáról egyet- 
mást Pataki Ferenctől is hallhatott, ki, mint Gyu
lainak kollégiumi lakótársa, bizonyosan tudta, hogy 
ki volt a Regélő Pesti Divatlapnak kolozsvári tu
dósítója. Mihelyt pedig az éleseszű leány a leve
lek szerzőjét ismerte, könnyen elérthette Laura jel
lemének rajzában a saját személyére' vonatkozó cél
zásokat. A rejtett szerelmi vallomást egészítette ki 
az a dal, mely a Regélő Pesti Divatlapnak 1844. 
máj. 2-i számában Laurához címmel s „Gyulay“ 
aláírással jelent meg. A dal tele volt epedő vággyal, 
s ha Pataki Emíliának nem súgta volna meg szíve, 
a dal címe is elárulhatta volna neki, hogy az ő 
szép szeme és néma ajka indította Gyulait sze
relmi sóvárgásra.

Bármennyire tisztán látta is azonban Pataki
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Emilia a Regélő Pesti Divatlapban Gyulai sorainak 
rejtett értelmét, semmi sértőt sem találhatott ben
nük. Sőt lehetetlen, hogy költői kedélyére hatással 
ne lett volna az a csillogó szellemesség, mely Gyulai 
vallomásán elömlött. Maga Gyulai is tapasztalatból 
beszélhetett, mikor két év múlva Emíliával kapcso
latban így nyilatkozott: „Jól tudom én, hogy soha 
nő, legyen az bármily szép, szellemdús vagy ma
gasrangú, meg nem haragszik, ha másban érzemé- 
nyeket, vágyakat kelt.“1 A kedvező hatás azonban 
legfeljebb abban jelentkezhetett, hogy Emilia a leg
közelebbi találkozás alkalmával melegebben üdvö
zölte Gyulait s szívesebben időzött társaságában. 
Ügy látszik, Gyulainak egyelőre ennyi is elég volt 
arra, hogy tovább ábrándozzék. A húsvéti szünetet, 
mely 1844-ben április három első hetére terjedt, 
Deésen töltötte, csak a húsvéti ünnepekre rándult 
át Bethlenbe, hová legátusnak ment. A deési kör
nyezet bája s Emilia egyéniségének varázsa su
gallta neki Laurához című szerelmi költeményét is. 
Ezt épúgy itt keleti írnia, hogy a máj. 2-i Regélő 
Pesti Divatlapban megjelenhessék, mint ápr. 13-i 
kolozsvári levelét, mely máj. 9-én került közlésre. 
Deési emlék lehet a Regélő Pesti Divatlap jún. 20-i 
számában Gyulainak májusi, egyúttal utolsó kolozs
vári levele is, melyből a tavaszi virágnyílás han
gulata csap felénk. A pünkösdi szünet ugyanis 
1844-ben május utolsó két hetére esett, s ha a levél 
ekkor keletkezett, jún. 20-án még megjelenhetett,

1 Lásd Gyulai Pálnak Pataki Ferenchez 1846. dec. 
3-án írt levelét.
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Nagyobb változást a nyári iskolai szünet sem 
hozott a regényes viszonyba, bár Gyulait sok szép 
emlékkel gazdagították deési júliusi és augusztusi 
élményei. Ekkor már több ismeretség kötötte Deés- 
hez, s közölök különösen értékesnek tarthatta fia
tal költőtársának, Medgyes Lajosnak barátságát, 
kit júl. 7-én választott papjává a deési ref. egyház. 
Költői kedélyét mélyen meghatotta a viruló hegy
vidék is rohanó folyóival s messzeségbe vesző hegy- 
hullámaival, mégis gondolat- és érzelemvilágának 
középpontja Emilia maradt. A szép leány egyéni
sége egy év alatt teljes pompájában nyílt ki. Ter
mete könnyedebbnek, tekintete mélyebbnek, szel
leme gazdagabbnak, nöisége hódítóbbnak tűnt fel; 
tizenhetedik évének varázsával szinte arra volt hi
vatva, hogy költői eszményképpé váljék. Úgy lát
szik, Gyulai gyakran volt együtt Emíliával; vagy 
kedvelt könyvéből olvasott fel neki, vagy a meg
élénkülő irodalmi és politikai élet kérdéseiről be
szélgetett vele. A gyönyörű órák emlékét idézte fel 
Emléklapjaimból című, 1848. évi költeményének 
következő két szakában is:

*

Együtt ültünk a bércek szép honában, 
Elrejtett völgyek virányos ölén.
Együtt néztük a hajnal támadását 
A természet s hazánk borús egén.

És álmodoztunk a kettős tavaszban . . .
Ah mennyit nem s miről nem álmodánkl!... 
Fényképeit a szabadság s dicsőség 
Szent ihletésben árasztó reánk.
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A közös eszmények közelebb hozták Emiliát 
Gyulaihoz, úgyhogy vonzalmuk néha a család 
tagjainak is szemet szúrt. Míg azonban Emiliát 
Gyulaiban inkább eszméinek teljesebb visszhangja 
vonzotta, addig Gyulai a közös eszményben is sze
relmének ügyét látta. Ezért hajolt kedélye boron
gásra, s a Pataki-családban fennmaradt hagyo
mány szerint is a kerti házban, mely lakásául szol
gált, .egyre-másra írta a szerelmes verseket. Az
1844. évi nyár hangulatát őrizte meg Hozzá című 
szerelmi dala, mely a Pesti Divatlapnak 1844. 
szept. 6-i számában saját nevével jelent meg. Benne 
is úgy szerepel a szeretett barna leány, mint dal
nak, könnynek s emésztő bánatnak forrása.

Még egy évig tanította Gyulai a Pataki-fiúkat. 
A hosszú kolozsvári hónapok csak növelték Deés 
után való vágyódását. Most még irodalmi leveleiben 
sem érintkezhetett Pataki Emíliával, minthogy a 
Regélő Pesti Divatlapot 1844. júl. 1-én Yahot Imre 
vette át, ki mind szűkebb térre szorította össze a 
vidéki tudósításokat. Titkolt szenvedélye már-már 
annyira elhatalmasodott, hogy a nyilatkozás szinte 
életkérdéssé vált számára. Hányszor szerette volna 
Emilia előtt feltárni lelkének egész tartalmát, de 
az utolsó pillanatban mindig visszatartotta valami. 
Szerelmének e válságos korszaka leginkább össze
esik az 1844. évi szüreti és karácsonyi szünettel. 
Ekkor újra láthatta Emiliát hódolattól körülvéve, 
s a szép leány őszinte vonzalmából talán a saját 
költői vallomásaira adott választ olvasta ki. Szívé
nek sorsdöntő perceit ő maga így rajzolja 1847. dec. 
elsején Szász Károlyhoz írt levelében: ,,Boldog vol-
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tani, és szomjú lelkem nyilatkozni vágyott. Egy 
este nem valának honn szülői, s én regényt olvas
tam neki. Kis testvérei a külső szobában játszottak, 
bátyja nem vala velünk. Egyik testvérei közül re
ánk csapja az ajtót, kinyitni mindketten egyszerre 
ugrunk föl. Ugyanazon eszme, ugyanazon félelem. 
Ö szeret, én nyilatkozom. Ekkor belép bátyja, az 
én jó barátom, és —- elhallgattam.“ Az egész jele
netből Játszik, mennyire kitüntette Pataki Emilia 
Gyulait bizalmával. Az egyik testvér is, ki az ajtót 
becsapta, bizonyára a bensőséges együttlétet akarta 
megzavarni. Mégis Gyulai tévedett, mikor Emilia 
izgatott mozdulatában a fellobbanó szerelem jelét 
fedezte fel. Emilia alig látta át teljesen, mi ment 
végbe barátjának lelkében, s inkább csak a ferde 
helyzetből akart kiszabadulni. Az is kérdés, vajon 
Gyulai nyilatkozott volna-e, ha Pataki Ferenc meg
jelenése meg nem zavarja. Ügy tetszik, mintha a 
jelenet csúcspontján saját kétkedéseinek is része 
lett volna abban, hogy a szó ajkára fagyott. Csak 
az volt bizonyos, hogy a sorstól felkínált perc 
örökre eltűnt visszahozhatatlanul.

Még kevésbbé kedvezett Gyulai ábrándjainak 
az 1845. év. Pataki Emíliához való viszonyában ér
tékes lánc-szem lazult meg febr. 1-én, mikor Pataki 
Ferenc bevégezte kollégiumi tanulmányait s a kir. 
táblára távozott; ettől fogva Gyulai és Pataki Emi
lia ritkábban nyertek egymásról bizalmas értesülé
seket. A húsvéti szünet sem ütött ki valami szeren
csésen. Gyulai ugyanis ezúttal Sárosmagyarber- 
keszre Szatmár megyébe ment legációba, s utazását 
rendkívül megnehezítette a havazás és a Szamos
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áradása.1 Deésen is csalódás várt reá, minthogy 
Pataki Eniiliát egészen lefoglalta a kisdedóvó ja
vára tervezett női kézimunka-kiállítás rendezése s 
a vele kapcsolatos táncvigalomra való készülés.1 2 A 
két heti pünkösdi szünet is nagyrészt utazásban telt 
el. Alig nézett körül Gyulai Deésen, máris tovább 
kellett utaznia Bálványosváraljára, hol az ünnepe
ken mint legátus prédikált, visszaérkezése után meg 
csakhamar indulnia kellett tanítványaival, együtt 
Kolozsvárra.

Minél kevesebbet időzött Gyulai Pataki Emilia 
társaságában, annál inkább elváltak útjaik. Emilia 
nemes becsvággyal vegyült Deés társadalmi éle
tébe, s kiváló tehetsége évről -évre jelentősebb szere
pet biztosított számára. Különösen nagy ünneplésben 
volt része az 1845. jún. 4-i estélyen, melyre az er
délyi ref. egyház zsinata és a kisdedóvó alapkőleté
tele valóban előkelő közönséget gyűjtött, össze. A 
hírlaptudósítók az estélynek egyik fénypontjaként 
Pataki Emilia szavalatát emelték ki.3 Emilia Yö- 
rösmartynak Az úri hölgyhöz című ódáját szavalta, 
s az Erdélyi Híradó tudósítója szerint minden moz
dulata és minden hangja elárulta, hogy teljesen át- 
érezte és átértette a mély értelmű költeményt. Emi
lia diadalát kiegészítette az az elismerés, melyet Pa
taki Dániel alispán a hivatalos ünnepek ügyes* ren
dezésével szerzett magának. Az erélyes alispánra 
s ünnepelt leányára egyaránt célozhatott tehát az

1 Erdélyi Híradó. 1845. ápr. 8-i sz.
2 Pesti Divatlap. 1845. tavaszhó 17-i sz.
3 Pesti Divatlap. 1845. nyárhó 10-i sz. — Erdélyi 

Híradó. 1845. jún. 17-i sz.
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Erdélyi Híradóban e megjegyzés: «Ahol ember kell 
a gáton, mindenfelől a „Pataki“ név hangzik.»1 
Ezek ntán a Pataki-család duzzadó reményeivel 
szemben hogyan hivatkozhatott volna Gyulai, a 
szegény legátus deák, szerelmének jogaira 1 Való
színű, a nyári vizsgák után júliusban még egyszer 
elment Deésre, de csak azért, hogy búcsút vegyen 
a Pataki-háztól s a ház büszkeségétől, Emíliától. 
Az elválás bánatos hangulata még 1847. évi dec. 
elseji levelében is megrezdül, főkép a következő 
részben: „Midőn eljöttem a háztól, egy emléklapot 
adott s kezét nyujtá a búcsúra. Az emléklapra még 
nem tudtam verset írni, kézszorítása pedig egyet
len pont múltamban, hol emlékezetem édesen meg
pihen.“

Mint Gyulai többször említette, két évet töl
tött a Pataki-családnál. Mivel adataink szerint 1843 
nyarán került a családhoz, búcsúzásának idejét az
1845. év nyarára kell tennünk. Deési emlékeihez 
épannyi öröm, mint bánat fűződött. Maga írja az 
elmúlt két évről: „Oly jól esik visszaemlékeznem 
néma szerelmem ábrándos napjaira, s mégis oly sö
tét bánat és vérlázító bosszúság fog.el.“1 2 Leginkább 
gyávasággal s a női lélek ismeretének hiányával vá
dolta magát, pedig sötétlátásával csak önmagát 
csalta. Amit gyávaságnak nevezett, az gyöngéd
ség volt, s amit tudatlanságnak tartott, az a női- 
ség valójába vetett hit volt. Mindez jellemének

1 Erdélyi Híradó. 1845. jún. 20-i sz.
2 Ez az idézet, valamint a következő is, Gyiilai 

Pálnak Szász Károlyhoz 1847. dec. 1-én írt leveléből 
való.
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alapvonásaihoz tartozott, s innen magyarázható, 
hogy Emilia a búcsúzás után is megmaradt Gyulai 
eszményképének. Gyulai tisztán látta szerelmének 
reménytelen voltát, azért sokszor küzdött ellene, de 
hasztalanul. Lelki küzdelmeit, melyek a Pataki
családtól való megválása után két évét dúlták fel, 
maga így érintette 1847. dec. elseji levelében: „Az
óta újra két év tölt el; ritkán látom, még ritkáb
ban beszélek vele, de annál többet gondolok reá.’4

Bármennyire elszakadt azonban Gyulai Pataki 
Emíliától, néha mégis megfordult társaságában, 
tgy látogatott el 1846 pünkösdjén is Deésre, hogy 
találkozzék barátjával, Pataki Ferenccel, s bátyjá
val, Gyulai Ferenccel, ki ekkor a deési színpadon 
szerepelt.1 Útjának tulajdonképeni célja mégis az 
volt, hogy Pataki Emíliát újra láthassa a régi kör
nyezetben, hol egykor annyit ábrándozott vele és 
utána. A találkozás újra fellobbantotta szenvedé
lyének tiizét, költői hangulatai pedig Virágnak 
mondanálak kezdetű dalában nyertek művészi ala
kot. Mint maga beszéli el, költeményét Deésről visz- 
szatértében a jenői fogadóban írta, hol szekeret 
várva, beült egy szobába és sűrű pipafüst mellett 
elmerengett. Saját szavai szerint kínos, édes érze
lem fogta el, az érzelem gondolatokat ébresztett 
benne, s a gondolatok dallá alakultak.2

A költemény nagyobb jelentőségre azáltal tett
szert Gyulai szívének viszonyaiban, bogy E .......-
hoz címmel s „Gyulay“ aláírással jelent meg a Pesti

1 Erdélyi Híradó. 1846. 197. (máj. 28.) sz.
2 Lásd Gyulai Pálnak Pataki Ferenchez 1846. dec. 

3-án írt levelét.
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Divatlapnak 1846. évi szept. 12-i számában. Ez te
hát már nyilvánvalóbb szerelmi vallomás volt, 
mint akár Anday levelei, akár Gyulainak eddigi 
szerelmes versei. Maga Gyulai is csak akkor riadt 
meg a zavart hatástól, mikor a költemény címére 
először Pataki Ferenc hívta fel figyelmét, s mikor 
a címben mások is Pataki Emilia nevét fedezték 
fel. Félt, hogy költői célzásai Emíliának keserűsé
get szereznek, s szerette volna, ha költeményét so
hasem írta volna meg. Ezért kérte fel jó barátját, 
Pataki Ferencet, 1846. dec. 3-án írt levelében, hogy 
mentse ki eljárását Emilia előtt. Aggodalmait kö
vetkezőkép foglalta össze: „Én ugyan nem tudom, 
hogy Emilia mint vélekedik az egész dologról, de 
azt hiszem, megütközött mégis, hogy én, kihez két 
év alatt oly becsülettel viseltetett, ilyeneket írok, 
midőn a legkevésbbé sem bátorított föl még távol- 
• ról is.“ Gyulai védekezésül költeményének történe
tét adta elő s majdnem új szerelmi vallomásba bo
nyolódott, mikor a költemény címét így okolta meg: 
„Szórakozottságból a dalt Emíliához címezém. 
Meglehet azért, bogy az általam ismert hölgyek 
közt Emíliához viseltettem legtöbb tisztelettel; 
meglehet, hogy ábrándképeim közt az ő vonásai is 
megjelentek-“ Nehezebben sikerült azonban annak 
magyarázata, hogyan került a nyomtatásba az
E ...... hoz cím. E szerint Gyulai ezzel a címmel
írta be dalát verses könyvébe, s mikor 1846 nyarán 
elfoglaltsága miatt másra bízta a dal lemásolását 
és elküldését, az illető a verses könyvben talált cím
mel küldötte el a verset a Pesti Divatlapnak.

A költemény, mely annyi gondot szerzett Gyű-
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lainak, valóban eltévesztette hatását. Amennyire 
meghatottak Pataki Família lelkét a költői szépsé
gek, annyira bántotta a nyilvános célzás, mely ezer 
találgatásra adott alkalmat. Emilia tudta, hogy a 
vidéki társaság annál kíméletlenebb lesz vele szem
ben, minél inkább meghajolt egykor szellemi íelsöbb- 
sége előtt, s tudta azt is, hogy jogtalanul éri a gya
núsítás. Valószínű, Gyulai védekezése sem elégí
tette ki; azért, ha mással nem, legalább hallgatá
sával s tartózkodásával akart a költői képzelet ki
csapongásainak határt szabni. Emilia neheztelése 
teljesen meggyőzhette Gyulait, hogy számára csak 
a lemondás marad hátra. Ábrándvilágának össze
omlása még évek múlva is megdobogtatta szívét. 
A csalódás fájdalma hatja át sorait 1851. okt. 3-án 
Szilágyi Sándorhoz írt levelében is, mikor szerel 
mének visszautasítását így adja elő: „Midőn ő egy 
költeményem miatt ezelőtt négy évvel sértve érezte 
magát, mert bár talán liízelgett hiúságának, hogy 
versbe foglalták bájait, de szégyenelve gondolt 
arra, miként még azt hiszik, talán ez ágról szakadt 
poétával viszonyban van: már akkor minden re
ményiül letettem, és szerelmem csak emlékezet lön, 
költői ábrándom tápláléka.“

Az 1846. év pünkösdje óta egyelőre véget ér
tek Gyulainak deési kirándulásai, minthogy az év 
második felében már Bethlen János gr. családjá
ban nevelősködött. Álég kevésbbé jutott el Deésre 
1847-ben, mikor nevelői gondjai mellett utolsó vizs
gái s irodalmi tervei, majd köztanítói teendői min
den idejét lefoglalták. Minél inkább elvesztette 
azonban szeme elől Pataki Emilia alakját, annál
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nagyobb szenvedéllyel ragaszkodott költői ábránd- 
képéhez, mintha a költészettel akart volna kárpót
lást venni a valóságért. Ily ábrándos hangulattal 
tekint vissza 1847 tavaszán szerelmének történetére 
Utóhang című költeményében. Ezt követi az év vé
géig még egy csomó vers majd a szenvedély torz 
kitöréseivel, majd a mélázás légies álomképeivel.1 
Az ellentéteknek e hirtelen változása is a lélek lá
zát árulja el. Leginkább erre a korra, az 1847. évre 
illik Gyulai 1847. dec. elseji levelének az a része is, 
melyben Pataki Emíliához való viszonyát, a való
ság és ábránd küzdelmét így jellemzi: „Ha Kolozs
várott van, befutkosom az utcákat, csakhogy lát
hassam, de megszólítani sem merem; ha pedig szó
lok vele, ostobán viselkedem. És ha eltávozott, ne
vetem magam és ábrándozom és verset írok hozzá.“

Sokszor Gyulait magát is fárasztotta a köd, 
mely lelkére nehezült, s napsugár, boldogság után 
vágyódott, lelke azonban annyira elszokott már 
az éles világítástól, mintha bűvös erő vonta volna 
áloméletéhez. 1847. dec. elseji levelében is izga
tottan sóhajtotta: „Hányszor vágytam újra sze
retni, s mint nem tudék!“ Költői ábrándképének 
veszedelmes vetélytársa akadt Prielle Kornéliában. 
Mint 1846. dec. 3-án írta Pataki Ferencnek, egy 
egész délutánt töltött el a szép és szellemes színész
nővel s e délutánját szebb órái közé sorozta. Még 
inkább izgatta képzeletét a kalandos női egyéniség, 
mikor 1847 tavaszán regényes levelezésbe bocsátko-

1 Papp Ferenc: Gyulai Pál irodalmi emlékei. 1926. 
70—76., 89., 90., 165-167. 1.

7
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zott veié. Egy pillanatra .szinte megszédítette a me
rész játék, melyet a körülrajongott művésznő az 
élet hatalmaival űzött, úgyhogy mellette — egyik 
levele szerint — unalmasnak találta okos és erény- 
mázas kisasszony ismerőseit. Mindazáltal 1847. dec. 
elseji levelében már határozottan megállapítja, hogy 
nem szerelem az, mi Prielle Kornéliához vonzza. 
Méltatlankodva kérdi magától: „Én szeressem őt"?'' 
Egyszerre megjelenik képzelete előtt Pataki Emí
liának nemes, tartózkodó, nőies egyénisége, s a lé
lek mélyéből tör elő a levélíró felelete: „Van ne
kem, kit szeressek.“

A szabadságharc korának élén Gyulai és Pa
taki Emilia újra találkoztak közös eszményük tisz
teletében. Gyulai, mint az ifjúság szónoka s a sza
badság költője Kolozsvárott üdvözölte az új kor
szakot; Pataki Emilia viszont Deés város közönsé
gével együtt tett hitet a nagy nemzeti eszmények 
mellett, mikor 1848. ápr. 25-én buzdító beszéd kísére
tében adta át a nemzetőrségnek a deési nőktől hím
zett lobogót.1 Egyelőre mindketten hallhattak egy
másról, hiszen Gyulainak Szózat című költeményét 
márc. 24-én a deési színpadon szavalták,2 másrészt 
Gyulai is olvashatta az Erdélyi Híradóban Pataki 
Emíliának zászlóavató beszédét. Csakhamar azon
ban Gyulait viszonyai Pestre sodorták, Deést pe 
dig ellenséges hadak dúlták fel, úgyhogy onnan 
csak a vesztett csaták híre jutott át a Királyhágón. 
Gyulai 1848. dec. 2-án Emléklapjaimból című köl-

1 Erdélyi Híradó. 1848. máj. 2-i szám.
5 Pataki Ferenc: Erdély. (Deés, ápr. 7. 1848.). Ha

zánk. 1848. 203. (ápr. 22.) sz.
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teményében még egyszer emlékezete elé idézte a 
kedves leány alakjai, kivel együtt annyit álmodo
zott a bércek szép Ilonában, ae csak azért, hogy 
örökre lemondjon róla. Költeményét, mint címéből 
sejthetjük, Pataki Km dia emlékkönyvébe szán
hatta, a csaták viharában azonban semmi reménye 
sem lehetett arra, hogy az emléklapot jogos tulaj
donosához eljuttassa.

Az 1848/49-i világégésben nemcsak a nemzet
nek, hanem a szerető szívnek vakmerő reményei is 
áldozatul estek. A regényes viszonyt, mely Gyu
lait éveken át kötötte össze Pataki Emiliával, szét- 
tépte a szabadságharc vihara; belőle Gyulai szá
márra csak a múlt maradt meg. A szép leány, a bol
dog órák, a fényes ábrándok emlékekké váltak, s 
az emlékekkel a költői képzelet úgy játszott, mint 
a puszta homokjával a szél. Az ifjúkori szerelem 
gyönyörű ábrándjai keltek életre 1854-ben Gyulai 
nak egyik legművészibb lírai alkotásában, Szeret
nélek még egyszer látni című költeményében is. Itt 
a virágos kert, az édes csevegések színhelye épúgy 
deési emlék, mint a kandalló mellett a karosszék
ben álmodozó leány képe. Gyulai ugyanis 1844. ele
jén Laurához intézett első kolozsvári levelében is 
azokra a boldog órákra emlékezteti szép deési ba
rátnőjét, melyeket téli estvéken a kandalló tiizénél 
s nyáron a hűvös lugasok alatt töltöttek együtt el. 
S ha Gyulai 1854-ben épúgy szeretné látni egykori 
eszményképét, mint ahogyan 1844-ben Andaynak 
kolozsvári leveleiben sóhajtott utána, akkor csak 
Pataki Emíliára vonatkozhatik költői vallomása, s 
ő az, kiért még egyszer örömest feldúlná ifjúságát.

7'
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Bármily egyszerűnek látszik is Gyulai Pál ée 
Pataki Emília regénye, mégis nagy értékek forog
nak benne kockán. A szerelmi történetet különösen 
kiemeli a köznapiságból az az eszményies gondol
kodás, mely a regény hőseit elhatározásaikban ve
zette. Évek múlva Medgyes Lajos, a költő-pap is 
Pataki Emilia koporsójánál mondott imájában azt a 
felsőbb eredetre valló lelket siratta, mely tiszta volt 
az élet minden salakjától.1 Másrészt Gyulai is ép- 
oly emelkedetten gondolkozott a férfiú lovagi ér
zelmeiről, mint Pataki Emilia a női önérzetről. Két 
ilyen szép lélek nem lehetett sokáig egymással kap
csolatban a nélkül, hogy egymásra mélyebb hatás
sal ne lettek volna. Ha Pataki Emilia annyi költői- 
séggel ítélte meg az életet, valamikor Gyulai sugall 
háttá neki egy-egy vonzóbb ábrándját. Hasonló- 
képen, bár Gyulai jellemében volt valami Sand 
regényhősének, Ralphnak fellengő eszméiből, könv- 
nyíí volt neki Pataki Emilia közelében a nöiségbe 
vetett hitét megőriznie. Az ifjúság évei gyorsan 
tűntek el, s Gyulai csak az idő távolából vehette 
észre, mily nagy értékeket hagyott hátra költői vi
lágnézetében ifjúkori szerelme. Ábrándos érzései 
annyira elfoglalták egész lelki világát, hogy egy 
évtizeden keresztül belőlük emelkedtek ki legben
sőségesebb lírai eszméi. Képzelete is annál inkább 
megnemesült, minél összeillöbb költői eszközökkel 
akarta eszményképének valóját megörökíteni. Pa
taki Emilia sem sejtette, hogy életének legössze-

1 Az ima kézirata Irsai Szabó Tiborné Pataki 
Ottilia úrnő birtokában van.



GYULAI PÁL 101

hangzóbb óráit élte át, mikor nyáron virágos kert
jében s ősszel a kandalló mellett karosszékében ál
modozva hallgatta a lelkes ifjú költőt; nem sej
tette, hogy egykor majd az álomszerű, szép órák
nak emléke szerez neki halhatatlanságot a magyar 
költészetben.



ID. BETHLEN JANOS GRÓF KÖRÉBEN.

A deési Pataki-ház és Emilia képe még gyak
ran fel-feltűnt Gyulai képzelete előtt, mikor esz
méinek új irányt adott a szüntelenül mozgó élet. 
A csalódott szív ábrándjait leginkább szétzilálták 
azok a politikai mozgalmak, melyeknek Erdély 
sorsáról kellett dönteniük. A hangulatváltozásban 
nagy szerepet játszott Gyulai életének új fordu
lata, fökép a nevelői állás, melyet id. Bethlen János 
gr. otthonában töltött be. Mily értékes benyomá
sokat tartogatott itt számára részint az előkelő csa
ládi kör, részint a gróf kimagasló államférfiúi 
egyénisége!1

A kitüntetésre, melyben a kollégium csak leg
jelesebb tanulóit részesítette, Gyulai teljesen rá
szolgált kitűnő iskolai bizonyítványaival s emel
kedő írói hírével, hiszen 1846 júniusának végén is, 
mint a filológiai szemináriumnak legkiválóbb tagja,

1 Az ide vonatkozó jegyzeteket lásd pontosabban 
Papp Ferencnek Gyulai Pál id. Bethlen János gróf 
körében című tanulmányában. Erdélyi Múzeum. 35. év
folyam. (1930.) 113—125. 1.
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nyerte el a Széntgyörgyi-féle díjat. Id. Bethlen 
János gr. azonban, bár meghallgatta a kollégiumi 
tanárok véleményét, mégis leginkább saját benyo
másai alapján hívta meg Gyulait fiai mellé. B 
mellett szól Szász Károly püspöknek következő 
visszaemlékezése is: „Id. Bethlen János gr., Er
dély legnagyobb államférfin, a tőle tehetségeiért s 
magaviseletéért megkedvelt ifjút kérte föl fiainak 
mentorául.“ 1 Az ismeretséget elősegítette az a ba
ráti viszony, mely Gyulait a grófnak egyik fiához, 
Miklóshoz kötötte. Bethlen Miklós gr. ugyan öt 
évvel fiatalabb volt Gyulainál, de a két ifjúnak 
közös szenvedélye, az irodalom rajongó szeretető, 
eltörölte a köztük levő korkiilönbséget. Csak reá 
vonatkozhatik Gyulai üzenete az 1846. év júliusá
ban is, mikor Szilágyi Sándorhoz írt leveleiben 
Miklós barátját emlegeti s székelyföldi kirándulá
sáról külön tudósítást ígér neki. Gyulai tehát több
ször megfordulhatott id. Bethlen János gr. házá
ban, s bizonyára Miklós úrfi is gyakran szóba hoz
hatta családi körben barátjának irodalmi sikereit, 
így Bethlen János gr. nagy emberismeretével 
könnyen felfedezhette Gyulaiban azokat a jellem
vonásokat, melyeket különösen gyermekeinek ne
velőjében örömest látott.

Az időpontot, melyben Gyulai grófi növendé
keinek vezetését elvállalta, maga jelzi 1847. ápr. 
29-én Szász Károlyhoz intézett levelében azzal a 
kijelentésével, hogy szeptember óta van id. Beth-

1 Szász Károly: Gyulai Pál. Vasárnapi Újság. 
1869. dec. 12-i szám.
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len János fiainál. Beköszöntőjét mégis valamivel 
előbbre, 1846 augusztusára kell tennünk. 1846. dec. 
3-án Pataki Ferenchez írt levelében ugyanis
E .......hoz című költeményét mentegetve, azt
állítja, hogy mikor nyáron versét Férj és nö című 
elbeszélésének közepével együtt a Pesti Divat
lap szerkesztőjéhez fel küldötte, már a grófi 
udvarban tartózkodott. Fő mentsége épen az, 
hogy azért bízta másra versének letisztázását, mert 
a gróf olvasni hívatta. Valóban a szerelmi dalnak 
augusztus folyamán el kellett jutnia a szerkesztő
séghez, hogy a Pesti Divatlap őszelő 12-i számá
ban helyet találhasson. Augusztusnál előbb azon
ban Gyulai mégsem foglalhatta el nevelői állását, 
minthogy 1846 júliusát Székelyföldön barangolás
sal töltötte el, s az az út, melynek tervét júl. 24-i 
levelében vázolta, legalább augusztus elejéig el
tartott.

A meghívás váratlanul érte Gyulait 1846 nya
rán; azért nem érintette egy szóval sem júliusi le
veleiben. Mikor új környezetéből először küldött 
értesítést barátjának, akkor is azt írta, hogy hirte
len kellett Kolozsvárról elmennie. Ezúttal a grófi 
családot Szolnok-Doboka megyében Apanagyfalu- 
ban kereste fel, azon a hegyes-völgyes vidéken, me
lyet egykor mint legátus deák ismert meg. Űj ott
honát maga jelölte meg Szilágyi Sándorhoz inté
zett levelében, mikor barátját arra kérte, hogy Di
vatlapjait Kolozsvárról Somkeréken át Apanagy- 
faluba irányítsa. A levél ugyan keltezetlen, de 1846 
nyarára, mutatnak benne azok a helyek is, melyek
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Gyulainak a Pesti Divatlap szerkesztőjével, Vallot
tal való szorosabb kapcsolatát bizonyítják.

A feladat, mely Gyulaira id. Bethlen János gr. 
családjában várt, időt és gondot egyaránt követelt 
tőle áldozatul. A grófnak első házasságából szüle
tett gyermekei: Rozália, János és Olivér már ki
nőttek az iskola hatásköréből;1 csak a legifjabb, 
Miklós folytatta még tanulmányait a kolozsvári 
református kollégiumban, de 1846 szeptemberében 
már ö is mint másod-éves bölcsészethallgató irat
kozott be. Miklós gróf ugyan iskolai érdemjegyei
nek tanúskodása szerint egész komolysággal fogta 
fel iskolai kötelességeit,1 2 mindazáltal merész élet
tervei napról-napra közelebb vonták az ifjú neve
lőhöz, ki époly nagy követeléssel méregette jövő
jét. Bizonyára id. Bethlen János gr. is örömest 
látta élénk szellemű fiát Gyulai társaságában. Ily 
szorosabb viszonyra céloz Gyulai, mikor barátját. 
Gáspár Jánost, arról értesíti, hogy Miklós úrfi be
tegsége miatt sok dolga volt,3 vagy mikor 1847. 
dec. 1-én azt írja Szász Károlynak, hogy a nyáron 
Miklós úrfival egy szobában lakott. A fiatal gróf 
annál inkább vonzódott Gyulaihoz, a fiatal íróhoz

1 Lukinich Imre: A bethleni gr. Bethlen-család 
története. 1927. 486. 1.

- A kolozsvári ref. kollégium levéltárában levő 
Album Studiosorum szerint Bethlen Miklós gr. az 
1845'46. és 1846/47. iskolai években a bölcsészeti szak 
tantárgyaiból „kitűnő“ osztályzatot nyert.

3 Lásd Gyulai Pálnak Gáspár Jánoshoz írt, kelte
zetlen, de tartalmánál fogva az 1846/47. iskolai évből 
származó levelét, mely Berde Mária úrnő birtokában 
van Marosvásárhelyen.
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és költőhöz, mert saját nyugtalan természetében is 
már korán kiütköztek a későbbi író- és színésziélek 
jellemző vonásai. Gyulaival együtt ő is az iro
dalmi pálya dicsőségéről álmodozott s lelkesült a 
színészetért, főkép a kolozsvári színészvilág leg
újabb csillagáért, Prielle Kornéliáért. így mutatja 
be őt Gyulai Prielle Kornéliához 1847. jún. 12-én 
írt levelében is, rúikor a rajongó ifjú szerelmesnek 
bánatát annyi humorral vázolja. A levél szerint 
ugyanis Miklós úrfi, ki George Sandtól tanulta a 
szerelmet, a szép színésznő távozása után az első 
nap még kétségbe esett, a második nap feledte 
lelki baját, nemsokára meg mosolygott régi fájdal
main. Ha azonban Gyulai az ifjú gróf érzelmeinek 
és eszméinek nemesebb irányt tudott is adni, cél
ját leginkább baráti módon, főkép saját példaadá
sával érte el. Valójában nevelőre id. Bethlen Já 
nos grófnak inkább második házasságából, Wesse
lényi Zsuzsánna bárónőtől származó gyermekei 
szorultak, fökép Dániel, ki 1838-ban, és István, ki 
1839-ben született. A három éves Aurél még a 
dajka felügyelete alá tartozott,1 de Dániel és Ist
ván már koruknál fogva megkezdhették gimnázi
umi tanulmányaikat. Ha ezek beiratkoztak volna a 
kollégiumba, az egyik a conjuncticába, a másik az 
elemi osztályba járhatott volna.2

A kis gróffiúk alig akadhattak volna Gyulai-

1 Lukinich Imre id. m. 487. 1.
- Mint Herepei János, kolozsvári ref. kollégiumi 

levéltáros megállapította, a két Bethlen-fiú neve nem 
fordul elő a kolozsvári ref, kollégium tanulóinak név
sorában.
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nál megértőbb vezetőre, azért rokonérzésüket az 
első pillanatra meghódíthatta nevelőjüknek költői 
képzelete s mély kedélye. A vonzó költői egyéniség 
minden értékét kitárta azokban a gyermekversek
ben, melyekkel Gyulai Gáspár Jánosnak és Ko
vácsi Antalnak hét-ti zenegyéves gyermekek szá
mára szerkesztett olvasókönyvét támogatta.1 A 
naiv dalok és kis mesék nagyrészt fordítások, de 
bennük új színt s új fényt nyert a német költő 
gondolata. Az olvasókönyv tervét már 1846 máju
sában, megjelenését pedig 1847 decemberében je
lentették a lapok,2 úgyhogy Gyulai is ez időben 
írhatta gyermekverseit a Gáspár-féle olvasókönyv 
számára. így valószínű, a fiatal költő első közön
sége kis növendékei közül került ki. Elsősorban ők 
szánhatták meg a kis madarat, mely fészkéért re
megett vagy a havas télben az ablaküvegen kopo
gott; ők lelkesülhettek először az árnyas erdő di
cséretén, s nekik szólt a kényes úrfi története is, 
ki a vadászaton a domb lágy havából gyúrt magá
nak párnát.

Ha azonban Gyulai ismerte is a gyermeklélek 
világát, feladatának nemcsak Örömét, hanem sú 
lyát is érezte. Nevelői munkáját különösen meg-

1 Gyulai versei a következő című olvasókönyvben 
jelentek meg: „Magyar olvasó-könyv tanodák és ma
ga nnö vendékek használatára. Első folyam első fele 
bét-tizenegyéves, mindkét nemű gyermekeknek. Né
hány pályatárs közremunkálásával dolgozák és szer
kesztők Gáspár János és Kovácsi Antal nevelők. Ko
lozsvár. 1848. Özvegy Barráné és Steipnál.“

2 Pesti Divatlap. 1846. máj. 14-i sz. — Erdélyi Hír
adó. 1847. dec. 2-i sz.
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nehezítette az 1847/48. iskolai évben teológiai ta
nulmányainak befejezése. 1847 márciusában — 
mint barátjának írta — már fárasztotta az örökös 
,,tanítás, leckejárás és gyermekfeliigyelés4'.1 Hely
zete a következő iskolai évben sem javult, mint
hogy ekkor a református kollégiumban a hetedik 
gimnáziumi osztály vezetését is elvállalta. 1847. 
dec. elseji levelében épen az legnagyobb panasza, 
hogy nappalait zajos gyermekek között kell éltől - 
tenie, esténként pedig arra kell készülnie, amit ta
nít. Zaklatott életébe némi változást az iskolai szü
netek, fökép a grófi család valamelyik vidéki bir
tokán átélt napok hoztak, de itt meg növendékei
nek állandó foglalkoztatása kötötte le minden ide
jét. 1847 nyarán is fájdalmasan érezte Vajdakama
ráson nyomasztó körülményeinek terhét, mikor az 
Unió zsebkönyvbe szánt novelláját, Az aranycsi- 
nálót néhány nap alatt kellett befejeznie. Saját 
szavai szerint napestig az erdőn kóborolt tanítvá
nyaival, otthon meg Miklós úrfi társasága zavarta, 
úgyhogy levelenként hordták művét Kolozsvárra 
a nyomdába.

Az elégedetlenség, mely Gyulait nevelői pá
lyáján el-elfogta, nem is egyéb, mint a költői lélek
nek saját korlátáivá! folytatott romantikus küz
delme. Gyulai tudta, mivel tartozik növendékeinek, 
kik ragaszkodtak hozzá, és a családnak, mely őt 
nagyra becsülte, de azért vissza-visszasóhajtott köl
tői ábrándjai után, melyeket sokszor el kellett ha-

1 Gyulainak nevelői élményeit lásd Szász Károly
hoz 1847 folyamán írt leveleiben.
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nyagolnia. Kötelességérzetének értékét épen a kö
telességeiért hozott áldozatok nagysága emelte. Az 
ellentét azonban, melyet helyzete és életének £ö 
tartalma, a költészet között érzett, arra bírta, 
hogy nevelői állását ideiglenesnek tekintse. Bár 
tudta, hogy id. Bethlen János gr. örömest megtar
taná családi körében, több évre mégsem akarta 
magát lekötni.1

Mindazáltal a grófi ház nemcsak áldozatokat 
követelt Gyulaitól, hanem tartalmas benyomásai
val elősegítette a költői és írói egyéniség kifejlődé
sét is. Legelőször itt ismerte meg Gyulai azt az 
erdélyi, magyar, főúri életet, melyhez életének vé
géig vonzódott. Id. Bethlen János gr. háztartása 
nem törekedett ugyan szemkápráztató hatásokra, 
de annál inkább kitűnt mozgalmasságával és tekin
télyével. A szanaszét fekvő birtokokat s vidéki 
udvarházakat a gróf csak nagy személyzettel tudta 
rendben tartani, úgyhogy egész kis udvari élet 
alakult ki körülötte. Még élénkebb mozgalmat idé
zett elő a házban a sok gyermek, főkép a nagy 
vendégjárás, mint fokmérője annak az előkelő 
állásnak, melyet a ház ura az erdélyi társadalmi és 
politikai életben elfoglalt. Mennyire megragad
hatta Gyulai figyelmét a minduntalan változó vi
lág! Alkalma bőven nyílt a vele való érintkezésre, 
hiszen Bethlen grófnál gyakran szerepelt felolvasó
ként, annál gyakrabban, minél inkább növekedett

1 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1847. ápr. „ 
29-én írt levelét.
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a gróf szemének gyengesége.1 Különösen érdekes 
kép tárult eléje egy-egv nagyobb ebéd alkalmával, 
mikor növendékeivel együtt az asztal végéről hall
gatta a társaság elmés szócsatáját. Ítész int az itt 
átélt óráknak köszönhette, hogy az Unió zsebkönyv 
számára átalakított Teréz című novellában a fő
úri társaságnak már sokkal valószerűbb képét raj
zolta meg.

Néha a környezet hangulata szinte átterjedt 
Gyulai lelkére. így írta Szász Károlynak 1847. 
dec. 1-én a kolozsvári Bethlen-otthonból e derült 
sorokat: „Ma jó estém van. Künn őszi fergeteg 
zúg, kandallóm vígan ég, pipámban jó dohány füs
töl, szóval: minden kedvemre van.“ örömest idő
zött Gyulai a grófi családnak vidéki otthonaiban 
is. Mily gyorsan beleilleszkedett új viszonyai közé 
1846 nyarán Apanagyfaluban! Hamarosan össze
barátkozott az udvari tisztekkel is; csak így kér
hette fel a procurátort, hogy E .......hoz című ver
sét a Pesti Divatlap számára lemásolja.1 2 Az ősi 
Bethlen-fészekben nem sok kényelmet ígért ugyan 
a barátságos udvarház, de annál mélyebben érin
tette a költői kedélyt a Melles patak mosolygó 
völgye, valamint a százados mait, melyről a csa
ládi hagyomány s az ódon, csúcsíves református 
templom beszélt. Kedves lakóhelye volt a grófi

1 Lásd id. Bethlen János grófnak Wesselényi Mik
lós báróhoz 1844. márc. 13-án és ápr. 4-én írt leveleit 
Kolozsvárott az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltárá
ban.

2 Lásd Gyulai Pálnak Pataki Ferenchez 1846. dec. 
6-án írt levelét.
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családnak 1847 folyamán Vajdakamarás; ide közei 
volt Kolozsvár is, iiol az országgyűlés folyt. Máj. 
24-én Hetiden dános gr. értesítette Y\ esselényi 
Miklós bárót, hogy nehéz hazanépével Vajdakama
rásra telepedik ki. Oki. 19-én meg Gyulai küldött 
\ ajüakamarásról levelet Szilágyi Sándornak. A 
vajdakamarási Bethlen-kúria inkább volt takaros, 
mint tágas, de nyilt verandája gyönyörű kilátást 
nyújtott az alant húzódó völgyre s a szemben levő 
hegyekre. Gyulai lelkét is gyakran elragadta a me- 
zöségi táj szépsége. Ha — saját kijelentése szerint 
— 1847 nyarán napestig az erdőn kóborolt tanít
ványaival, egy kissé maga is szerelmes lehetett a 
napsugaras vajdakamarási erdőbe. Egyik 1847. 
évi Egy tavaszi nap című költeményében is, mikor 
ábrándozva gondol vissza a kedves leányra s a vele 
együtt átélt napra, hátterül a zöld erdő képét vá
zolja. A költői kép szerelmes alakjai hegyen-völ
gyön járnak, fák alatt nyugszanak, madár szól fe
jük felett, s úgy érzik, hogy olyan zöld az erdő, 
olyan kék az ég nem volt soha még. Ügy tetszik, 
mintha Gyulai a finom vonalú rajzhoz vajdakama
rási emlékeit is felhasználta volna.

A fő vonzóerő mégis, mely Gyulait az előkelő 
család körében tartotta, id. Bethlen János gr. egyé
nisége volt. Mikor Gyulai a házhoz került, a gróf 
már többször panaszkodott gyengélkedő egészsége 
miatt, szellemének rugékonyságát azonban érintet
lenül hagyta ötvenöt éve. A társaságban elméssé- 
gével egyaránt meghódított nőt és férfiút, 
öreget és ifjút; a politikában is többre be
csülte a helyzet biztos megítélését a divatos
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elméleteknél. Államférfiúi hatásának épen át
ható elméje s mély emberismerete adott relelme- 
tes arányokat; erdélyi kortársai közül senki sem 
tudta a politikai eszközöket jobban kihasználni, 
mint ö. Értett a politikai cselvetésekhez s tudott, 
ha kellett, óvatos vagy merész lenni. A szabadelvű 
reformoknak őszinte híve volt, de szélsőséges meg
valósításuktól az erdélyi magyarság sorsa miatt 
félt, azért inkább követte Széchenyit, mint Kossu
thot. Jelleméből hiányzott az érvényesülés vágya, 
de ha nyilt harcban a babért könnyen átengedte is 
párthíveinek, barátságos otthonában szellemes mo
dorával ö alkotta meg a küzdelem tervét, s ö je
lölte ki a hadállásokat is.1 Gyulai már távolból ér
deklődéssel figyelte id. Bethlen János gr. állam- 
férfiúi pályáját, még inkább nőtt tisztelete, mikor 
közvetlen közelből tekinthetett a rendkívüli egyé
niség politikájának szédítő mélységeibe.

Id. Bethlen János gr. annál inkább meg
szerette a fiatal Gyulait, minél közelebbről ismerte 
meg jellemét. Bő alkalma nyilt erre, valahányszor 
a lelkes ifjú a kijelölt iratokat és nyomtatványo- 
kat számára felolvasta, ü, ki maga is legszebb ered
ményeit átható elméjének köszönhette, teljes mér
tékben méltányolhatta Gyulai megjegyzéseit, me
lyek éles ítélöerőről tanúskodtak. S amint nagyra 
becsülte barátjában, Kemény Zsigmond báróban 
az írói és költői egyéniségnek rendkívüli erejét,

1 Lásd Gyulai Lajos gr. naplótöredékét és Pálfi 
János kéziratát Lukinich Imre idézett munkájában 
(475., 476., 479., 480. ].), valamint ifj. Bethlen Miklós gr. 
Múlt és jelen (1896.) című kötetének 7., 8., 34—41. lapjait.
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ópoly rokonérzéssel láthatta azt a komoly törek
vést is, mely Gyulainak ifjúkori költői és prózai 
kísérleteiben jelentkezett. Így vált Gyulai Bethlen 
grófnak naprol-napra bizalmasabb munkatársává. 
Ily szerepre mutat Gyulainak egy Gáspár János
hoz intézett, keltezetlen levele is, mely következte
tésünk szerint az 1847. év második feléből való.1 
Itt is egy Alaktanról s a hozzá tartozandókról van 
szó, s Gyulai ígéri a kért dolgok visszaküldését, 
mihelyt a gróf átnézte őket. E  bensőséges viszonyt 
jellemezte Gyulai 1847. ápr. 29-én Szász Károly
hoz írt levelében e néhány szóval: „Az öreg úr az 
egyetlen Erdély arisztokratái közt, kit becsülök és 
szeretek, s énhozzám igen jó indulattal viseltetik.-'

Az első kérdés, mely id. Bethlen János grófot 
Gyulai nevelő-korában a politikai küzdőtérre szó
lította, az erdélyi urbér rendezése volt. Az 1846 
szeptemberében megnyílt kolozsvári országgyűlés 
is ezt tűzte ki főtárgyául; az ellenzék azonban, 
mely az úrbéri szolgálatokat és jogokat az embe
riesség szellemében akarta megállapítani, napról- 
napra vesztett a térből. Hasztalan vonultatták fel 
az ellenzék vezérei, köztük id. Bethlen János gr., 
legsúlyosabb érveiket a szűkkeblű felfogás ellen;

1 A keltezetlen levelet néhány mondat híján mai 
tulajdonosa, Berde Mária úrnő közölte Gáspár János 
hagyatékából című tanulmányában (Budapesti Szemle. 
171. k. (1917.) 224. 1.); az ő szívességéből olvastam én is 
az egész levél másolatát. A levél a Budapesti Szemlé
ben, bár minden megokolás nélkül, az 1850-es évek em
lékei közt szerepel, holott határozottan az 1847. év vi
szonyaira illik.

8
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hasztalan mondott le Kemény Dénes br. a követ
ségről, hogy a jövőkor előtt minden felelősséget 
elhárítson magáról; a többség önzésből vagy Jó 
sika Sámuel br. kancellár intésére görcsösen ra
gaszkodott jogtalan követeléseihez. A sikertelenség 
annál inkább bántotta id. Bethlen János grófot, 
mert az erdélyi alkotmány csődjét látta benne. Mi
kor falusi birtokán értesült róla, Kolozsvárra sie
tett s a nép nevében tiltakozott az igazságtalan 
urbér ellen, egyúttal 1847. jól. 19-én aláírta azt az 
óvást, melyet Teleki Domokos gr. terjesztett az or
szággyűlés elé.

A kolozsvári főiskolai ifjúsággal együtt Gyu
lai Pál is átélte az országgyűlési ellenzék küzdel
mének izgalmait, hiszen id. Bethlen János gr. kö
zelében többet hallhatott az eszmei harcnak titkos 
mozgatóerőiről is. Bizonyára . Gyulai is osztotta 
volna barátjának, Urházy Györgynek nézetét, ki
1847. jan. 15-i levelében az úrbéri vita kezdetéről, 
főkép Teleki Domokos gr. és id. Bethlen János gr. 
beszédéről ily lelkesen nyilatkozik: „Sohasem lát
tam őket oly nemesen küzdeni.“ 1 Politikai meg
győződését leginkább elárulta Szász Károlyhoz 
1847. dec. 1-én írt levelében, mikor barátjának Er
dély háza című költeményét bírálva, Erdély dícsé
retét így igazítja helyre: „Erdély sokkal nyomo- 
rúbb romladék, mintsem láthatók lennének jog és 
• szabadság oszlopai. Erdély költői csak fájdalmat 
és haragot énekelhetnek, s még az öröm perceiben

1 Urházy Györg’y levele Irsai Szabó Tiborné Pa
taki Ottilia úrnő birtokában van.
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is sirniok kell, sírmok, hogy örvendeni kell nyomo
rult engedményeken. Csak az örökváltságról és 
Kemény Dénesről kellett volna szólnod. Itt lehe
tett volna sírnod, örülnöd, hogy veled örüljünk és 
sírjunk.“ Mily határozottan tükröződik vissza e 
kiábrándult eszmékben az a csalódás, mellyel az 
ellenzék, főkép id. Bethlen János gr. tekintett 
vissza az 1847. nov. 10-én bezárt kolozsvári ország- 
gyűlés torzeredményeire! Gyulai még néhány év 
múlva 1851. évi erdélyi útirajzában is megbotrán- 
kozva vetette az 1847. évi országgyűlésnek sze
mére, hogy szabad megváltás helyett még csak be
csületes urbért sem tudott kivívni.1

Az a politikai légkör, mely Gyulait id. Bethlen 
János gr. otthonában fogadta, hamar éreztette su 
galló erejét. Itt ismerte meg Gyulai az ellenzék 
legkimagaslóbb egyéniségeit: Kemény Dénes bárót, 
ki oly nagy szónoki erővel küzdött az ellenzék 
élén az örökváltságért, Zeyk Józsefet, Zeyk Ká
rolyt, Weér Farkast, majd a tudós Teleki Domo
kos grófot, ki a szószéken s a hírlapirodalomban 
egyaránt felvette a harcot a kormánypárttal. Ezek 
után az a politikai eszme is, mely az ifjú nevelőt 
először ragadta költői lelkesedésre, mintha azok
nak a politikai eszmecseréknek visszhangja volna, 
melyeket az előkelő társaság folytatott körülötte. 
Td. Bethlen János gr. már 1844-ben — mint Wes
selényi Miklós báróhoz írt levelében fejtegette — 
az erdélyi politika végső céljául az úniót tűzte ki 
s ennek feltételéül a két országnak összehangzó ha-

1 Gyulai Pál: Erdélyi úti benyomások. 1921. 27. 1.
8*
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ladását óhajtotta.1 1846 nyarán is azt remélte, 
hogy a szeptemberben megnyíló országgyűlés a 
szabadelvű urbérrel a két ország szellemi egységét, 
majd az úniót segíti elő. Úgy látszik, ekkor írta 
Gyulai Szózat című költeményét, melyet a Pesti 
Divatlap szerkesztője a szept. 19-i számban sorolt 
az elfogadott versek közé. Fiatalos ódájában ő is a 
szellemi és valóságos únió szószólója; ezt a poli- 
kai gondolatot emeli ki következő refrain je:

Légyen szívben és hazában 
A magyar közt únió!

Valójában 1847 folyamán is könnyen hajlik 
Gyulai lírai képzelete a politika nagy kérdései felé. 
Székelyföldön című leíró költeményében is, mikor 
a bércek világának merész szépségeit veszi számba, 
egyúttal Erdély régi dicsőségét s elhúnyt szabad
ságát siratja; a vihar szabadság-énekétől pedig az 
elnyomott székely nép lelkének magasba szárnya
lását várja. így 1847. dec. elseji levelében, bár a 
pártpolitikát sehogy sem tudta összeegyeztetni a 
költő eszményi hivatásával, a politikai következe
tességet a költői jellem értékei közt említi.1 2 Ily 
gondolatokkal sodródott Gyulai mindinkább a po
litikai élet forgataga felé. A kolozsvári főiskolai 
ifjúság benne látta saját szenvedélyeinek költésze
tét, azért fogadta el vezéréül. A közös politikai esz
mények fűzték Gyulaihoz mind bensőbb szálakkal

1 Lukinich Imre id. m. 484. 1.
2 Gyulai 1847. dec. 1-én Szász Károlyhoz írt levelé

ben rója meg az „ifjú Magyarország“-ot politikai kö
vetkezetlenségéért.
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id. Bethlen János gr. fiát, Miklóst is. A fiatal gróf, 
kire Szathmáry Károly, mint szépeszű, rajongó 
ifjúra emlékszik vissza,1 már ekkor áhította az 
élet izgalmait s gyakran jelent meg Gyulai társa
ságában a kolozsvári politikai élet színpadán.

Különösen jelentős szerepet juttatott Gyulai
nak az a nagy harc, mely 1848-ban Magyarország 
és Erdély egyesítéséért folyt. A harcot a magyar
országi márciusi események indították meg, éltető 
lelke azonban Kolozsvárott id. Bethlen János gr. 
volt. Minthogy a papirossá vált erdélyi alkotmány
tól már semmi jót sem várhatott, nem válogatott 
az eszközök között, hogy minél előbb kierőszakolja 
az unió megvalósítása céljából az országgyűlés 
összehívását. Majd nyilvános gyűléseken szóno
kolt, majd a háttérből irányította a zajongó töme
geket, majd meg a kormányzó termében próbálta 
ki rábeszélő tehetségét. így nem csoda, ha barátai 
és ellenfelei az ő művének tartották az egész poli
tikai hadjáratot. Mennyire összeillett a messzire 
tekintő államférfiú tervével az a költői ábránd, 
melyet Gyulai nem rég annyi szeretettel színezett 
ki Szózatában! Épen ez a belső összhang tette az 
ifjúság lelkes vezérét fontos tényezővé id. Bethlen 
János gr. politikai számításaiban.

Mikor márc. 20-án a bécsi és pesti forrongá
sok híre Kolozsvárra érkezett, az egész várost el
fogta a Magyarországgal való egyesülés vágya; a 
mozgalom szálait azonban ekkor is id. Bethlen Já
nos gr. tartotta kezében, ő  hívta össze az; értekez-

1 P. Szathmáry Károly id. m. 51. I.
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letet, melyen a polgárságot s az ifjúságot a legélén
kebb részvételre szólította fel. Másnap majd a vá
ros gyűlésén szólt az únió érdekében, majd az ifjú
ság vezéreivel váltott szót, úgyhogy óhajtása sze
rint a kormányzó részint a polgári küldöttségnek, 
részint a fáklyásmenet közönségének ígérte meg 
az országgyűlés kieszközlését.

A izgalmas napok hangulata Gyulai lelkét 
teljes mértékben megragadta. Lázas tevékenységét 
maga vázolta Szász Károlyhoz írt levelében.1 Ügy 
látszik, a Bethlen-féle értekezlet értelmében járt 
el, mikor márc. 20-ának éjjelén társaival együtt 
felhívásokat ragasztott a falakra s mozgósította a 
kávéházak népét. Még inkább kijutott neki az iz
galomból márc. 21-én. Az ifjúsággal együtt előbb 
a városház előtt foglalt helyet, azután az utcákat 
járta végig, miközben az úniót éltették. A polgári 
küldöttséget ő is elkísérte a kormányszék palotá
jába, s neki is része volt abban, hogy a tömeg 
rendzavarás nélkül jutott a ref. kollégium udva
rára. Itt az erkélyről Gyulai és Bethlen Miklós 
mondtak lelkesítő beszédet. Ők voltak az ifjúság 
szónokai az esti fáklyásmenetnél is; a kormányzót 
Bethlen Miklós üdvözölte, id. Bethlen János gróf
nál meg Gyulai tolmácsolta az ifjúság érzelmeit. 
A nap befejezéséül a fáklyavivő ifjak a ref. kollé
gium udvarán máglyát raktak fáklyáikból, s ez al
kalommal is, mint a nap folyamán többször, fel
hangzott Gyulainak márc. 21-ére írt dala:

1 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1848. márc. 
22-én írt levelét.



g y u l a i  p á l 119

Nyugat felöl testvérink ajkiról 
A szent szabadság mennydörgése szól.

A mámor, mely Gyulai lelkét a mozgalmas na
pon eltöltötte, ott rezeg még levelének soraiban is, 
melyekkel másnap, márc. 22-én barátja előtt érin
tette viharos élményeit. Mennyire boldoggá tette 
annak tudata, hogy a történelemnek, bármily kis 
mértékben, eszközévé lehetett! Még néhány nap 
múlva is az egész ifjúság vezéreként nyilatkozott 
az Erdélyi Hiradóban, hogy visszautasítsa azokat 
a vádakat, melyekkel a konzervatív Múlt És Jelen 
igyekezett a tüntetés értékét leszállítani.1 Mindaz- 
által nyilatkozataiból hiányzott a pesti márciusi 
ifjaknak túltengő önérzete. Szász Károlyhoz kül
dött értesítésében is inkább érdekelte a nagy nap 
jelentősége, mint saját szereplése; saját daláról 
csak, mint az ez alkalomra készült dalról emléke
zik meg. Pedig dalát és nevét ajkára vette a nép. 
Márc. 21-e után is néhány nap múlva a kolozsvári 
zenekar hangversenyén Gyulai únió-dalát énekelte 
az énekkar, s az ő és Petőfi verseit osztogatták 
díszkiadásban a közönségnek.1 2

A rohamosan terjedő mozgalom ellenére azon
ban a várva-várt eredmény késett. Márc. 28-án a 
nagy változás hőseinek ünneplése alkalmával id. 
Bethlen János gr. a kormányzót is éltette ugyan, 
de a kormányzó ápr. 3-án a kolozsmegyei küldött
ségnek az országgyűlésre vonatkozólag nem adott

1 Erdélyi Híradó. 1848. márc. 26-i szám.
2 Múlt És Jelen. 1848. márc. 31-i szám.
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megnyugtató feleletet, a zajongó tömeget meg ri
degen elutasította.1 Az országgyűlés összehívását 
leginkább azok a napok biztosították, melyeken az 
udvarhelyszéki küldöttség Kolozsvárott járt. Gyu
lai ezúttal is találkozott id. Bethlen János gróffal 
a közös célban. Bethlen gróf majd a székelyeknek 
a kormányzóval szemben érzett bizalmatlanságát 
oszlatta szét, majd pedig a kormányzóval érteke
zett a küldöttség fogadása előtt az adandó válasz 
ügyében. Gyulai és az ifjúság viszont mindent el
követtek, hogy tüntetésükkel a küldöttség jelentő
ségét minél inkább emeljék. Ápr. 8-án a város fa
lain kívül fogadták a székelyeket, este pedig a 
Biasini-szálló előtt fáklyásmenettel tisztelték meg 
őket. Itt az üdvözlő beszédet Gyulai egy székre 
állva mondta el. Beszélt a győzelmes Budáról s a 
könyörgő Erdélyről, megfenyegette az uralkodó, 
átkos rendszert, főkép a mindenható Jósika-csalá- 
dot, végül üdvözölve a székely küldötteket, ápr. 
9-ére írt költeményének következő refrainjét idézte:

Megesküszünk életre, halálra,
Szabad s egy lesz a magyar hazája.

A rendkívüli hatást jelezték a tömegnek zúgó köz
bekiáltásai s éljenzései.2 A tömeg hangulatát élesz
tette Gyulai a fáklyásmenet után is, mikor a Bia- 
sini-vendéglő nagy közönsége előtt azokból a poli
tikai költeményekből olvasott fel, melyeket bará
taival: Mentovichcsal és Szász Károllyal együtt a

1 Ürmössy Lajos: Erdély irányadó lapja. 1907. 
163, 164. 1.

2 Erdélyi Híradó. 1848. ápr. 11-i szám.
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Nemzeti színek című füzetben foglalt össze. Maga 
írta Szász Károlynak ápr. 10-én, mily lelkesedés
sel fogadták szavalatát a székely atyafiak. Ily mó
don Gyulai is hozzájárult az ápr. 10-i sikerhez, 
ahhoz, hogy a kormányzó a székely küldöttség előtt 
május 29-ét hirdette ki az országgyűlés megnyitá
sának napjául.

Az állandó izgalom, melyet Gyulai ápr. 10-i 
levelében igazi elemének nevezett, egész tartalmas
ságával nyilatkozott a fiatal költő politikai versei
ben, melyeket a Nemzeti színek című füzet május 
közepe táján hozott napfényre.1 Ezekből is legha
tározottabb lírai eszmeként az unió gondolata bon
takozott ki. Annál inkább hatalmába ejtette a nagy 
kérdés Gyulai lelki világát máj. 29-ének közeledté
vel. Az országos ügy azonban annyi egyént szólí
tott csatasorba, hogy a kolozsvári únió-mozgalmak 
régebbi szereplői mindinkább háttérbe szorultak. 
A kolozsvári ifjúság tovább folytatta ugyan gyű
léseit, de legfeljebb a pesti küldöttséget fogadta 
nagy diadallal, vagy az országgyűlés kimagasló 
alakjait, mint Wesselényi Miklós bárót, ünnepelte: 
a pestieket máj. 27-én este a Biasini-vendéglö előtt 
épen Gyulai fogadta a kolozsvári nép nevében. Id. 
Bethlen János gr. is megelégedett a nemzeti gyű
lés elnöki székével; a szónoki dicsőséget barátai
nak: Wesselényi Miklós bárónak. Kemény Dénes 
bárónak s id. Szász Károlynak engedte át. Legin
kább ezek vívták ki az uniót a máj. 29-i és 30-i or
szággyűlésen.2 így Gyulai számára sem maradt

1 Erdélyi Híradó. 1848. máj. 14-i sz.
2 Erdélyi Hiradó. 1848. máj. 28. és 30-i sz.
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más feladat hátra, mint hogy a nagy napnak, máj. 
30-ának eseményeit híven jegyezze fel az Erdélyi 
Híradóból alakult Kolozsvári Híradóban.1 Míg Er
dély utolsó napjának jelentőségét s minden részle
tét méltatta, saját szavai szerint úgy tetszett neki, 
mintha álmodnék, s csak a képzelet játszanék vek'.

Pedig ha Gyulai visszatekintett volna saját 
élményeire, ott is felfedezhette volna azokat a je
lentős erőket, melyek az unió-mozgalmat diadalhoz 
segítették. Gyulai, mint az ifjúság vezére, legjob
ban tudhatta, miként terjedt át az ifjúi szív nemes 
szenvedélye a város polgárságára s a kis bérces 
hazára. Ő ismerhette legközelebbről azt az állam
férfiúi művészetet is, mellyel id. Bethlen János gr. 
a legellentétesebb egyéneket tudta kitűzött céljá
nak szolgálatába állítani. Hogy e politikai ténye
zőknek döntő hatását mások is észrevették, mu
tatja Récsey Ádám bárónak barátjához, id. Beth
len János grófhoz 1848 májusában írt levele, főkép 
a következő rész: „Hallottam, hogy a református 
kollégium diákjai Kolozsvárt kikiáltották az úniót. 
Mondják, hogy a demonstráció a te mesterséged; 
ismerlek, kedves vén János, s azért én is azt hi
szem, hogy te vagy az egész mozgalom intézője.“ 2 
A viszony azonban, mely a kolozsvári ifjúságot s 
benne Gyulait, id. Bethlen János grófhoz kötötte, 
sokkal nemesebb volt, mint aminőnek Récsey báró 
képzelte; tulajdonkép az eszmények közösségén 
alapult.

1 Gy.: Kolozsvár, máj. 30. Kolozsvári Híradó. 1848. 
,jún'. 2-i sz.

2 If;i. Bethlen Miklós fír. id. m. 11. 1.
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Az izgalmas napok, melyeket Gyulai id. Beth
len János gr. körében élt át, nem maradhattak ha
tás nélkül a fejlődő írói és költői egyéniségre. Po
litikai felfogása itt nyert határozott jellemet. Gróf
jával együtt éles határvonallal választotta el a sza
badelvű gondolatot a felforgató eszmétől, azért 
már e korból ered Széchenyi iránt érzett nagy tisz
telete. Id. Bethlen János gr. mellett ismerte meg 
az erdélyi politika rejtelmeit, s csak őt követte, mi
kor lelkesedésében mértéket tartott, s mikor a dia
dalban is látta a lappangó veszélyeket. Mennyi 
politikai érettséggel törekedett máj. 30-áról szóló 
cikkében az oláhok és szászok nemzeti érzékenysé
gét lefegyverezni.1 Az a nemes izgalom, mely Gyu
lai lelkét 1848 tavaszán eltöltötte, rokon ugyan a 
kornak, különösen az „ifjú Magyarország“-nak 
romantikus szabadságvágyával: mégis az ifjú 
Gyulai, bár nagy költőnek tartotta Petőfit, politi
kai törekvéseiben inkább volt id. Bethlen János 
gr. tanítványa, mint Petőfi utánzója. Még az únió 
eszméjének költői terjesztésében is néhány hónap
pal megelőzte Petőfit. Politikai vezérétől tanulta 
Gyulai azt a hazaszeretetei is, mely minden áldo
zatra kész, de a haza ügyét semmiért, még a dicső
ségért sem kockáztatja. Amilv emelkedett érzéssel 
vezette egykor a lelkesült tömeget Kolozsvár ut
cáin, épúerv tudott vezérével együtt visszahúzódni, 
ha a politikai érdek másokat állított homloktérbe. 
S ki tudná megállapítani, mit köszönt Gyulai, a 
lélekelemző költő, a nagy államférfiú emberisme-

1 Kolozsvári Hiradó. 1848. ,jún. 2-i sz.
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rétének? Annyi bizonyos, hogy lélekrajzai s a be
lőlük kivillanó lélektani ismeretei rendkívüli fej
lődést árulnak el azokban az években, melyekben 
annyiszor hallhatta Bethlen János grófnak mély- 
értelmű megjegyzéseit a kor szereplő alakjairól.

A kiváló egyéniség hatásának köréből Gyulait 
egyrészt a viszonyok rohamos bonyolódása, más
részt emelkedő írói becsvágya szakította el. Récsey 
Ádám br., a későbbi, alkotmány ellenére kinevezett 
miniszterelnök, már 1848. évi májusi levelében 
megjósolta id. Bethlen János grófnak, hogyazúnió 
megteremtése az oláhok fellázítását vonja maga 
után.1 A jóslat beteljesedésével megkezdődött az er
délyi magyarság védekezése. Az iskolák elnéptele
nedtek, s az előadások összezavarodtak. Gyulainak 
sem volt többé keresni valója sem a kolozsvári ref. 
kollégiumban, sem kis grófi növendékei mellett. 
Tekintete már ekkor Pest felé fordult; ott akart 
az irodalomban tájékozódni és hatni. Tervének 
megvalósítására kitűnő alkalma nyílt május végén, 
mikor Teleki Domokos gr., a pesti országgyűlés 
képviselőjelöltje, titkárául hívta meg. Gyulai elfo
gadta az ajánlatot. Vonzotta a nagy műveltségű 
grófnak nemes politikai egvéniséere, de különösen 
vonzotta Pest, a magyar politikai és irodalmi élet 
Mekkája.

Ifj. Bethlen Miklós gr. id. ni. 12. 1.



A SZABADSÁGHARC MOZGALMAIBAN.

Teleki Domokos gr., a szabadelvű és tudós 
ellenzéki vezér, korán szemébe tűnt Gyulainak. 
Legelőször az 1846. jan. 12-i Pestalozzi-emlékünnep 
hozhatta őket össze, mikor a gróf emlékbeszédben, 
a kollégiumi deák meg két epigrammában dicsőí
tette a nagy népnevelőt.1 Különösen visszhangra 
talált Gyulai lelkében Teleki Domokos grófnak 
1847 elején az úrbéri vitában mondott országgyű
lési beszéde, mely az arisztokráciát ostorozta s az 
egész kolozsvári ifjúságot magával ragadta.2 Még 
közelebbi kapcsolatot teremtett köztük az Unió 
zsebkönyv, melynek a gróf pártfogója s Gyulaival 
együtt lelkes munkatársa volt. 1847 áprilisában 
Gyulai — mint Szász Károlynak írta — nagy csa
pásnak tartotta volna, ha a cenzúra törölte volna a 
kötetből Teleki grófnak az únióra vonatkozó cik
két. Viszont Teleki Domokos gr. figyelmét is mél
tán felkelthette a fiatal író iránt az a kitüntető bí-

1 Erdélyi Híradó. 1846. 109. (jan. 16.) sz. — Múlt 
És Jelen. 1846. 5. (jan. 16.) sz.

5 Jakab Elek: Szabadságharcunk történetéhez. 1880.
71. 1.
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rálát, melyben Gyulait, az Unió munkatársát, E r
délyi János folyóirata, a Szépirodalmi Szemle ré
szesítette. A gróf számára, ki minden dolgának 
szeretett végére járni, leginkább megkönnyítették 
a választást egykori szerkesztőtársa, Méhes Sá
muel főiskolai tanár és barátja, id. Bethlen János 
gr., kik Gyulairól csak a legőszintébb elismerés 
hangján nyilatkozhattak.

Teleki Domokos gr. 1848-ban mint a pozsonyi 
országgyűlés felsőházának tagja, a korszakalkotó 
márciusi és áprilisi politikai mozgalmak emlékei
vel indult el Pozsonyból Kolozsvárra, hogy E r
délynek az únióért való utolsó erőfeszítésében 
vesse latba egyéniségének egész súlyát. Az Erdélyi 
Híradó máj. 4-én jelentette megérkezését. Gyulai 
Pál tehát csak májusban foglalhatta el a grófnál 
titkári állását. Valóban Teleki gróf számadásköny
vének is májusi részében akadunk utoljára a régi 
titkár nevére, s ugyanott a máj. 21-i bejegyzésben 
tűnik fel először az új titkárnak, Gyulainak jel
lemző kezeírása is. Hogy Gyulai már június elején 
a gróf szolgálatában volt, azt elárulja Teleki Do
mokos gr. számadáskönyvében a következő jún. 7-i 
adat: „Gyulai úrnak apró költségekre 12 frt. 30 
kr.“ Hogy pedig az egész június hónapot a gróf 
mellett töltötte el, azt bizonyítja a júl. 21-i kiadás, 
mely Gyulainak múlt havi fizetéséül 50 irtot tün
tet fel.1

1 Teleki Domokos gr. számadáskönyveire a ger- 
nyeszegi Teleki-levéltárban bukkantam. Ez alkalom
mal is hálásan köszönöm a gernyeszegi kastély mai 
urának, Teleki Domokos grófnak, hogy kutatásaimban 
oly készségesen segített.
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A kolozsvári Teleki-ház a Piac-soron — a ké
sőbbi Főtéren — a jól rendezett, nagy vagyonnak 
minden lényét visszatükrözte. A grófi pár az első 
házasságból származó két fiatal grófkisasszonnyal 
együtt csak kis családot alkotott ugyan, de körü
löttük a darabonttól a titkárig egész sereg ember 
forgolódott. Gyulait különösen lefoglalta az a sok
oldalú tevékenység, melyet Teleki Domokos gr. 
nagy kiterjedésű birtokainak vezetésében vagy 
egyházi, társadalmi s politikai téren fejtett ki. 
Majd egy távoli gazdatisztnek kellett utasítást kül
deni, majd valamely iskola vagy gyülekezet várt 
kérésére választ, majd egy-egy politikai tervezet 
szerkesztése adott új gondot. Valószínű, Teleki 
gróf azokat a politikai cikkeket is, melyek a Ko
lozsvári Híradóban június folyamán saját nevével 
jelentek meg, titkárának mondta tollba. A grófnak 
mindenre kiterjedő figyelméről leginkább tanús
kodnak gonddal vezetett számadáskönyvei s ben
nük a krajcáros kiadásoknak is pontos bejegyzései. 
Ha azonban Gyulai alkalmazkodott a gróf rend- 
szeretetéhez. hamar megnyerte bizalmát is, hiszen 
sokszor ö vezette be a legbizalmasabb kiadásokat.

A politikai helyzet 1848 júniusában és júliu
sában már valóban komor jellemet öltött. Minél 
kihívóbban viselkedtek ugyanis Erdély nemzetisé
gei, annál nagyobb csapatokban jelentkezett a ko
lozsvári ifjúság a toborzóhelyeken.1 A tüntetések 
idejét az áldozatok kora váltotta fed. így buzdí-

1 Kővári László: Erdély története 1848—49-ben. 
1861. 72., 77—82. 1.
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tóttá Teleki Domokos gr. a jún. 20-i Kolozsvári 
Híradóban polgártársait, hogy lovat ajánljanak 
fel a nemzeti hadseregnek, s az aláírást három 
katonai célokra alkalmas lóval nyitotta meg. 
Ugyanott jelentette az „Áldozatok a haza oltárára“ 
című rovat vezetője, hogy Gyulai Pál a lap szer
kesztőjének egy arany karikagyűrűt adott át. Jú
lius első felében Erdély is megválasztotta követeit 
a pesti közös országgyűlésre. Teleki Domokos gr., 
ki Alsó-Fehér megyében és Küküllö vármegyében 
nyert többséget, az utóbbinak bizalmát fogadta el.1 
Mint társai, ö is sietett Pestre, hogy minél előbb 
teljesítse képviselői kötelességét. Házanépének, 
benne titkárának, Gyulainak megérkezését is jelzi 
számadáskönyvében a júl. 18-i bejegyzés, az úti
költség, mely a Kolozsvárról Pestre küldött három 
szekér után járt.

A grófi család a Kolozsvárról áttelepített sze
mélyzettel együtt Pesten helyezkedett el. A fiatal 
grófné, Teleki Klementina grófnő azonban, kiben 
az özvegy gróf 1847 novemberében unokabátyjá
nak leányát vette nőül, örömmel gondolt Gyöm- 
i'őre, leánykori örömeinek színhelyére is, melyet a 
vasút egészen közel hozott Pesthez, s hol egyedül, 
hol férjével együtt többször volt a gyömrői Teleki
kastélynak vendége. Gyulait bokros teendői Pest
hez kötötték. Dolga bőven akadt, úgyhogy a gróf 
az első hónapokban írnokokat is alkalmazott mel-

1 Kolozsvári Híradó. 1848. 21. (júl. 6.), 23. (júl. 9.)
sz.
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lette.1 Egyébiránt elfoglaltságának köre egyre szé
lesült, s mint egy 1850. évi levelében írta Szász 
Károlynak, már a forradalom idején titkári gond
jaihoz tanítói kötelességek is járultak, amennyiben 
már ekkor részt vett a két grófkisasszony tanítá
sában. Mindazáltal fökép a gróf távollétében több 
ideje jutott arra is, hogy legszebb vágyainak tár
gyát, Pest életét közelebbről szemügyre vegye. Te
leki gróf számadásaiban ugyanis nemcsak a gya
kori gyömrői látogatásoknak, hanem annak a bécsi 
kirándulásnak is nyoma van, melyet a gróf szep
tember közepe után, mint az országgyűlés küldött
ségének tagja családjával együtt tett meg.

Leginkább érdekelték Gyulait az irodalmi 
mozgalmak, hiszen Kolozsvárról is majd Yahot 
Imre, majd Síikéi Károly révén keresett kapcsola
tot a pesti íróvilággal. 1847 második felében külö
nösen Sükei vázolta előtte csábító színekkel az 
„ifjú Magyarország“ törekvéseit; ö hívta meg az 
Életképek munkatársai közé is.1 2 3 * * Bizonyára 1848 
nyarán is Sükei vezette be Gyulait az ifjabb író
nemzedék körébe; Gyulai azonban alig illett bele a 
forradalmi szellemű társaságba, mely rendesen az 
Egyenlőségi Társulatnak zajos ülésein dörgött az 
árulás ellen.8 Meghallgathatta költő-társait, a vö-

1 Lásd mindezekre nézve Teleki Domokos gr. szám
adáskönyvében az 1848. év második felére szóló be
jegyzéseket.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1847. dec. 
1-én írt levelét.

3 Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza. III. 1896. 267.,
268. 1.

9
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röstollas szónokokat, íőkép Petőfi szenvedélyes 
kiíakadásait; az Egyenlőség! Társulat túlzó radi
kalizmusától azonban visszariaszthatta a Mada
rász-testvérek kihívó szereplése.1 Sokkal inkább 
elkápráztatta az a tüneményes költői egyéniség, 
mely Petőfi költeményeiben elemi erővel tort ma
gának utat. A csaták zaja azonban elnyelte a költő 
szavát, s a szépirodalom mind szűkebb térre szo
rult, úgyhogy Gyulai is csak Vakot Nemzetőrében 
s az Életképekben közölhette egy-két költeményét. 
Irodalmi ízlésének inkább megfelelt az Életképek, 
s valószínű, már ekkor megismerkedett a lap szer
kesztőjével, Jókaival. Erre mutat a novemberi szá
mokban Gyulai kebelbarátjának, Lőrincz András
nak két költeménye is, melyeket talán épen Gyulai 
ajánlhatott a szerkesztő figyelmébe.

Ha azonban Gyulait nem tudták is meghódí
tani az Egyenlőségi Társulat szónokainak felfor
gató eszméi, azért napról-napra mind követelőbben 
ragadta magához egész figyelmét az az izgalmas, 
nemzeti dráma, mely szeme előtt játszódott le. Mi
kor Pestre érkezett, a magyar politikai élet forduló
pont előtt állott. Minél leplezetlenebből tűnt ki a 
bécsi reakció szerepe a szerb és horvát lázadások
ban, annál inkább megrendült a pesti parlament
ben Batthyány gróf miniszterelnöknek és pártjának 
helyzete, s annál félelmetesebb arányokban bonta-

1 A Népelemnek 1848. aug. 2-i száma szerint az 
Egyenlőségi Társulat júl. 31-i gyűlésének szónokai: 
Madarász László, Mészáros Károly, Madarász József, 
Lisznyai Kálmán, Síikéi Károly, Nádaskay Lajos vol
tak.
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kozott ki Kossuth hatalma. Gyulai az egymásra 
torlódó eseményeket határozott politikai meggyő
ződésén keresztül ítélte meg, mely még Erdélyben 
alakult ki. Ítélkezésének irányát Pesten mégis leg
inkább Teleki Domokos gr. bizalmas baráti kőre 
szabta meg, s mint id. Bethlen János gr., Kemény 
Dénes br., Kemény Zsigmond br. s Teleki Do
mokos gr., ő is annak a pártnak elvét vallotta, 
mely az uralkodó család és a nemzet között támadt 
kérdéseket alkotmányos úton akarta megoldani.

Teleki Domokos gr., mint a békepártnak te
kintélyes tagja, bizonyára részt vett azokon a 
titkos összejöveteleken is, melyek 1848 második 
felében Batthyány gróf helyzetének megmentését s 
Kossuth hatalmának visszaszorítását célozták, s 
bármily óvatos volt is, titkára előtt egyet-mást 
mégis elárulhatott politikai örekvéseiről.1 Még biz
tosabban megismerhette Gyulai Teleki gróf politi
kai elveit az országgyűlésen. Amily sokszor fel
tűnt itt a gróf szikár alakja a tárgyalóteremben, 
époly szorgalmasan látogatott el Gyulai is az 
országgyűlés karzatára; itt láthatta néha-néha a 
márciusi ifjakat, köztük Petőfit, amint izgatottan 
bírálták a kormány szónokait.1 2 Egyébiránt Teleki 
gróf, bár híven támogatta a Batthyány-korrnányt,

1 Kovács Lajos: A békepárt a magyar forrada
lomban. 1883. 8. 1. — Beksics Gusztáv: Kemény Zsig
mond, a forradalom s a kiegyezés. 1883. 61., 62. 1.

2 Petőfi 1848. szcpt. 17-i cikkében (Petőfi Sándor 
Vegyes művei. Havas Adolf kiadása. III. 1896. 67. 1.), 
Gyulai második pesti levelében írt a szept. 16-i gyűlés 
lefolyásáról.

9"
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ritkán beszélt; leginkább erdélyi ügyekben szólalt 
fel. Többször folytathatott Gyulai politikai eszme
cserét Teleki gróffal akkor is, mikor otthon a gróf 
politikai levelezését segítette lebonyolítani, s mi
kor majd az erdélyiek kérelmét olvasta fel előtte, 
majd meg az- erdélyiek számára fogalmazta meg a 
gróf tanácsát; köztudomás szerint ugyanis Teleki 
gróf örömest váltott szót alkalmazottaival.1

Szeptemberre már a reakció és a nemzet kö
zött támadt kibékíthetetlen ellentét végzetes bonyo
dalmakat idézett elő, úgyhogy a magyar ifjúság, 
elsősorban az „ifjú Magyarország“ a fővárosból a 
csataterekre távozott.1 2 3 Gyulait is elfogta a tett
vágy, s ha nem szolgálhatta fegyverrel hazáját, 
tollal akarta részét kivenni a nemzeti küzdelemből. 
Ekkor indította meg Pesti levelek címmel cikk
sorát a Kolozsvári Híradóban, hogy a magyaror
szági politikai mozgalmaknak hű képét rajzolhassa 
meg erdélyi honfitársai számára.

Az első levél a szept. 17-1 számban, az utolsó, 
a tizedik, az okt. 31-i számban jelent meg.'1 A leve
lek alján G y . . . .  írói jegy áll, melyet Gyulai már 
az Erdélyi Híradóban is használt cikkeinek meg-

1 Deák Farkas: Gróf Teleki Domokos emlékezete. 
1881. 16. 1.

2 A Népelem 1848. aug. 4-i száma a pestieknek,
köztük Degré Alajosnak elutazását jelentette, az Élet
képek pedig okt. 1-én említette, hogy Petőfi a harc
térre távozott. .

3 Gyulai Pál leveleit a Kolozsvári Híradó 1848. 
évi folyamának következő számai tartalmazzák: 63. 
(szept. 17.), 67. (szept. 24.), 68. (szept. 26.), 78. (okt, 13.), 
80. (okt, 17.), 83. (okt. 21.), 87. (okt. 29.), 88. (okt, 31.) sz.
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jelölésére. Gyulai egyéniségét tükrözik vissza a 
levélírónak jellemző nyilatkozatai is. Mennyire 
illik hozzá, Rákóczi megéneklőjéhez a harmadik 
pesti levélben e felsóhajtás: „Ah poezis, mint 
imádlak én! Ah hányszor lebegett el lelkem előtt 
Rákóczi képe s diadalmas zászlója!“ Jellemzően 
hasonlítja össze Gyulai negyedik pesti levelében a 
Récsey Adám miniszterelnöktől aláírt királyi le
iratot is III. Richárd ajánlatával, ki a megölt her
ceg özvegyének kezét kéri meg! Mennyire Gyu
laira vall itt a fejlett irodalmi ízlés, fökép Shake
speare költészetének alapos ismerete és nagy tiszte
lete! Gyulaival együtt hivatkozhatott a levélíró 
erdélyi származására, valamint a Jósika-család 
politikája ellen irányuló ellenérzésére. Hasonlókép 
leginkább Teleki Domokos gr. titkárának állhat
ták rendelkezésére a nyolcadik pesti levél adatai, 
melyek Teleki Domokos grófnak Erdély megmen
tésére tett lépéseit világítják meg. Ezek után jog
gal láthatjuk a Pesti levelekben Gyulai 1848. évi, 
politikai célú irodalmi munkásságának kimagasló 
eredményeit. Ezekre vonatkozik Szász Károlv 
püspök visszaemlékezése is, mely szerint az 1848. 
évi mozgalmak idején Gyulai is, mint minden toll, 
a politikai irány felé fordult az irodalomban s lel
kes cikkeket írt az erdélyi és pesti lapokba.1-

Az a kép, melv a Pesti levelekből bontakozik 
ki előttünk, izgató és nagyszerű. Maga Gyulai 
első levelében azt hiszi, hogy vagy egy ríj mohácsi

1 Szász Károly: Gyulai Pál. Vasárnapi Újság-. 
1869. dec. 12-i sz.



vésznapról vagy Buda legutolsó visszafoglalásáról 
fog beszámolni. Tulaj donképeni tárgya mégis a 
magyar nemzetnek s a reakciónak küzdelme, fökép 
a szeptemberi és októberi napok úgy, amint az or
szággyűlés mozgalmaiban tükröződtek. Amennyit 
veszített Gyulai aszúk kerettel, ugyanannyit nyert 
a rajz bensőségével. Hírlapi tudósításain kétségte
lenül megérzik, hogy sokat időzött az országgyű
lés termében s hazafiúi aggodalommal mérlegelte a 
tanácskozás minden mozzanatának jelentőségét. A 
történelmi pillanatokat rendesen közvetlen benyo
másaikkal együtt vázolja. Teleki Ádám gr. árulá
sának hatását így jelzi: „E perc irtózatos, nagy
szerű volt és vérfagylaíó.“ Máskor meg kiterjeszti 
figyelmét Batthyány nemes arcvonalaira vagy 
Kossuth elragadó ékesszólásának hangárnyala
taira is.

Minél válságosabbra fordult a magyar nemzet 
sorsa szeptemberben és novemberben, annál nyíl
tabban tárta fel Gyulai hírlapi cikkeiben politikai 
meggyőződésének alapjait. Uralkodó érzése meg
vesztegethetetlen szabadságszeretete, mely mind
untalan hadat üzen a reakciónak. Már az országos 
küldöttségnek sértő bécsi fogadásából a reakció 
hatalmát olvasta ki, még inkább Teleki Ádám gr. 
árulásából, ki nem akart Jellasics ellen harcolni. 
Gúnyjának állandó tárgyai Jellasics, a gyorslábú 
bán s magasrangú pártfogója, Zsófia főhercegnő. 
S amennyire felháborította a törvénytelenül kine
vezett Réesey báró miniszterelnöksége, épannyi 
reményt ébresztett benne a bécsi forradalom, majd

134 PAPP FERENC:
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a magyar és osztrák nemzet egyetértése, mint a 
reakció végső veszedelme.

Ha azonban Gyulai a főváros közhangulatát 
tolmácsolta, mikor a reakciót kárhoztatta, már 
sokkal egyénibb színt öltött Batthyány és Kossuth 
iránt érzett csodálata. Rokonérzését teljesen meg
hódította Batthyány Lajos gr. férfias egyénisége s 
feltétlen törvénytisztelete. Mint a férfiú eszmény
képére tekintett fel, mikor a nemes lélek biztos ön
tudatát a tömegnek sem átkai, sem üdvrivalgásai 
nem tudták megzavarni. A hideg arc nyugodt vo
nalai Velence nagy történeti alakjait juttatták 
eszébe, kik „hazafiságuk önérzetére támaszkodva, 
épen oly hidegen nézik a dicsőséget, mint a nép 
gúnyját és a vérpadot.“ Mennyire összevágott 
Gyulai lelkes rajza Teleki Domokos grófnak és 
barátainak meggondolt politikájával! Néha szinte 
úgy tetszik, mintha a fiatal hírlapíró Batthyány 
gróf pártjának szószólója volna. így védi az új 
Batthyány-minisztériumot, mint a kamarilla szá
mításainak meghiúsulását azokkal a rajongó, ifjú 
politikusokkal szemben, kik Batthyány vállalkozá
sában kevés költői vonást fedeznek fel. Ilyen néze
teivel bizonyára heves megbotránkozást idézett 
volna elő az Egyenlőségi Társulat zajos ülésein. 
Hogy Gyulai mégis saját útjain jár, leginkább ki
tűnik akkor, mikor Batthyány mellett Kossuthnak 
is igazságot szolgáltat. Kossuthban nemcsak a 
rendkívüli szónoki erő varázshatalmát, hanem a 
nemzeti ellentállás megtestesülését is látta. Lelke
sedve követte még forradalmi térre is, mikor októ
ber második felében a honvédelmi bizottság elnö-



136 PAPP FERENC:

két így jellemzi: „Kossuth, mint Messiás áll a fel
lelkesült, fegyveres nemzet élén, fáradhatatlanul s 
mindig növekedő eréllyel. A jelen körülmények 
közt ő az egyetlen ember, ki vezetni képes ügyein
ket. Ő elszánt, merész, csüggedetlen, szóval férfiú, 
minőt forradalmi kor kíván.“ Amennyire azonban 
Gyulai elismeri Kossuth érdemeit, annyira Ke
mény Zsigmond br. is igazolja a nemzeti ellentál- 
lást az országgyűlésnek tőle szerkesztett s Magyar- 
ország népeihez okt. 28-án intézett kiáltványában.1 
Egyébként Gyulai a legnagyobb ellentétek idején 
is a kibékülés útjait egyengeti. Majd azt hangoz
tatja, hogy az országgyűlés a nyilvános alkotmányi 
sértésre is az uralkodó családhoz való hűséggel fe
lelt, majd azt, hogy nemzet törvényesebb tért soha
sem foglalt el, mint a magyar. Megértéssel üdvözli 
Ferenc József trónralépésében, majd Ausztria és 
Magyarország közeledésében is a kiengesztelés és 
megegyezés gondolatát.

Az események hű rajzán túl más cél is vezeti 
Gyulait pesti leveleiben. A reakció ármányaira 
csak egy válasza van: a nemzeti ellentállás gondola
tának terjesztése. Már második levelében vészjós
lóan hirdeti erdélyi honfitársainak, hogy a tett 
órája közelget, s hogy a nemzet függetlensége, sőt 
létele forog kockán. Még határozottabban szól a 
nemzethez a negyedik levél, mikor a reakció nyílt 
fellépése s Jellasics kudarca után ilyen harci ria
dóba csap át: „ Fegyverre nemzet! Most már nincs

1 Papp Ferenc; Báró Kernén)/ Zsigmond. I. 1922. 
436. 1,
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választás!“ Különösen szívén viselte Gyulai a szo
rongatott erdélyi magyarság sorsát. Az ellentállás 
fokozása kedvéért érintette Teleki Domokos gróf
nak Erdély védelmére vonatkozó felszólalását, 
majd a honvédelmi bizottságnak azt az ígéretét, 
hogy mihelyt a fővonalon győz, azonnal küld a vé
gekre segítséget. Kilencedik levelében október vége 
felé már arra kérte Erdély fiait, hogy csak néhány 
napig tartsák fel még a rablócsapatokat, míg a hon
védseregek rendet teremtenek. Valószínű, Gyulai 
a békepárt erdélyi tagjaival egyetértve, üzent Er
délynek. Közülök leghatározottabban Teleki Domo
kos grófra hivatkozott, de nem minden célzatosság 
nélkül emelte ki tizedik pesti levelében azt is, hogy 
az országgyűlés okt. 24-én az Erdély népeihez in
tézendő kiáltvány elkészítésével Kemény Zsigmond 
bárót bízta meg. A benső kapcsolatot árulta el az
zal az összhanggal is, mely politikai nézetei s Ke
mény Zsigmond br. kiáltványának vezető eszméi 
között mutatkozott.

A pesti levelek világosan bizonyítják, meny
nyire hullámzásba hozták Gyulai kedélyét a szabad
ságharc mozgalmai. Az utolsó levél október 24-ének 
híreit foglalta magában. Ezzel a levélciklus félbe
szakadt, minthogy nov. 16-án az erdélyi hadjárat 
szerencsétlen fordulatai miatt a Kolozsvári Híradó 
is megszűnt.1 Ezentúl Gyulai hazafiúi izgalmait

1 A Kolozsvári Híradó — mint id. Szinnyei Jó
zsef említi Marn/ar írók élete és munkái című művé
nek IX. kötetében az 1223. lapon — 1848. nov. 16-án 
megszűnt. A szerkesztő. Ocsvnv Ferenc, már a nov. 
10-i számban azt. írta, hogy alig' szólhat többé olvasói
hoz.
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inkább csak egy-egy költői nyilatkozatában nyo
mozhatjuk tovább. Október végének hangulatát 
őrizte meg számunkra Gyulainak Székelyek című 
költeménye, az agyagfalvi székely gyűlés költői 
rajza, mely az Életképeknek nov. 19-i számában je
lent meg. A székely nemzeti gyűlésről a Pesti Hír
lap okt. 24-én adott először hírt; Gyulai lelkesedé
sét azonban pontosabb értesülései kelthették fel, 
melyeket Teleki Domokos gr. körében szerezhetett. 
Bizonyára hallhatott az oláhság vad szenvedélyei
nek borzalmas kitöréseiről, a zalatnai vérfürdőről, 
de tudhatott egyet-mást a székelység győzelmes elő
nyomulásáról is.1 Költeményében ugyanis büszke
séggel töltötték el lelkét az agyagfalvi tábornak 
harcias jelenetei, s bizakodó hittel tekintett a szé
kely népnek, a bércek ébredő oroszlánjának meg
mozdulására. Annál inkább leverték kedélyét azok 
a csapások, melyek november folyamán egész Er
délyt a reakció kezére juttatták. A novemberi hír 
hatását, a honfiszív fájdalmát híven fejezte ki 
Gyulainak Emléklapjaimból című s dec. 2-áról kel
tezett költeménye,2 főkép a következő versszak:

Elesett Erdély . . .  bujdosók levénk mi,
És martalék a drága, ősi hon.
Zászlónk eltépve, s az elárvult népen
Vérbíró már a bosszús hatalom.

1 Kővári László id. m. 88—106. 1.
- Lásd a Székelyek és Emléklapjaimból című köl

teményeket Papp Ferenc gyűjteményében: Gyulai Pál 
irodalmi emlékeiben. (1926.) 99—103. 1.
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Még sötétebb köd nehezült Gyulai lelkére 1848 
végén s 1849 elején, mikor Görgei folytonos hátrá
lása, az országgyűlés menekülése, majd a császári 
seregek bevonulása teljesen feldúlta a főváros éle
tét. A megdöbbentő fordulat mind Gyulait, mind 
Teleki Domokos grófot minden jel szerint Pesten 
érte. A grófot ugyanis, mint saját jegyzeteiben írta, 
1848 végén megviselt idegrendszere, megbomlott 
egészsége s a forradalom vérőzöne a politikai élet
től való teljes visszavonulásra kényszerítette.1 
Ezért nem követte a kormányt 1849-ben Debre
cenbe, s a képviselöház márc. 23-i ülésén is úgy em
legették, mint aki betegsége miatt maradt távol.1 2 
Leginkább elárulják Teleki Domokos grófnak s tit
kárának hollétét azok a szerződések, melyeken Te
leki Domokos gr. vagy helyette titkára jegyezte fel, 
hol s mikor vették ki a gróf alkalmazottai járandó
ságukat. 3 Az egyik levélen Gyulai 1848. dec. 26-án 
neve kezdőbetűjének aláírásával ismerte el, hogy a 
lovászlegényt Pesten elégítette ki: a nagy év utolsó 
napjait tehát Pesten kellett átélnie. Hasonlókép, ha, 
a. grófkisasszonyok német nevelője 1849. jan. 9-én 
Pesten vette fel előre első negyedévi fizetését, ak
kor a jelzett időben bizonyára az egész grófi család 
is Pesten tartózkodott. Minthogy pedig 1849 ja
nuárjából a további adatok hiányoznak, s a februári 
bejegyzések mind Gyömrőről származnak, joggal

1 Deák Farkas icl. ni. 14. 1.
2 Pap Dénes: A parlament Debrecenben. 18Í9. 1870. 

230. 1.
3 A szerződésekre a gernyeszegi Teleki-levéltár tu

lajdonosa, Teleki Domokos gr. hívta fel figyelmemet.
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következtethetjük, hogy Teleki Domokos gr. háza- 
népével együtt 1849 januárjának végén hagyta el 
Pestet s költözött Gyömröre.

Valószínű, Teleki Domokos gr. épúgy, mint 
. Deák Ferenc, kihez a politikai felfogás rokonságán 

kívül a legnemesebb barátság fűzte, Pestet tartotta 
még legbiztosabb helynek az általános felfordulás 
idején.1 Bizonyára őt is, mint a Pesten maradt kép
viselőket, köztük Pázmándy Dénest, Szentkirályi 
Mórt, bántatlanul hagyta a katonai uralom.1 2 így 
Gyulai is a katonaságtól megszállott fővárosban 
húzódott meg; ő is átérezhette az ostromállapot 
gyötrelmeit, s őt is megdöbbenthették a gőgös ha
talom rémtettei, mely kivégzésekkel és bebörtönzé
sekkel tette az életet bizonytalanná. Többször meg
fordult a Pesti Hírlap szerkesztőségében, melyet 
1849 első hónapjaiban egykori tanulótársa és ba
rátja, Szilágyi Sándor szerkesztett.3 Itt a szerkesz
tővel s a munkatársakkal: Nagy Ignáccal s Mento- 
vicli Ferenccel bizalmas körben beszélhette meg a 
honvédseregek csatáiról szállongó híreket. Lelkét 
azonban sokkal inkább megrendítették a rohanó ese
mények, hogvsem irodalmi munkásságának folyta
tására gondolt volna. Kevésbbé csábította erre a

1 Ferenczi Zoltán: Beák élete. II. 1904. 218. í.
2 Márki Sándor: Az 1848—49. évi szabüdsághar'c 

története. (Szilágyi Sándor: A magyar nemzet törté
nete. 1898. 252. 1.)

3 A Pesti Hírlapnak 1849. jan. 3-i számában szer
kesztőként Jókai Mór, segédszerkesztőként Szilágyi 
Sándor szerepel. A ,jan. 6-i számot Szilágyi Sándor 
szerkesztette.
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Pesti Hírlap szelleme, mely minduntalan éreztette 
hódolatát a megszálló katonai hatalommal szemben.

Egyébiránt hiába erőltették a fővárosra a nyu
galmat és jó kedvet, a meginduló irodalmi és szín
házi élet csak rövid időre takarta el a megszállás 
izgalmait. Még az óvatos Nagy Ignác is panaszra 
fakadt a Pesti Hírlap jan. 17-i számában a katonai 
beszállásolások rendszertelensége miatt. Mi tart
hatta volna Teleki Domokos grófot is az erőszakos
ságok között1? Minél tűrhetetlenebbé vált a katonai 
uralom terhe, annál vonzóbbnak tűnt fel a gróf és 
családja előtt Gyömrő s a parkból kimagasló grófi 
kastély, hová a végtelen, havas mezőkön át nem ért 
el a főváros bántó zaja. A kiköltözést még inkább 
siettethette Teleki Domokos gr. fiatal neje, ki 1849 
nyarára várta első gyermekének születését s azért 
épen rászorult a szülői otthon melegére s az anyai 
szív szeretetére.1 Így talált Gyulai is 1849 január
jának végén a gyömröi Teleki-kastélyban menedé
ket, míg a- szabadságharc vihara majd távolabbi vi
dékek felé száguldott, majd tombolva tért vissza.

A hazafiú bánatát a gyermeki szív gyásza te 
tézte. Özvegy Gyulay Antalné már betegen feküdt 
a kis családi házban, mikor 1848 őszén a császári 
hadak mind szőkébbre szorították a gyűrűt Kolozs-

1 A keresztelésfe nézve sem a gyömrőí, sem a ger- 
nyeszegi ref. egyház anyakönyve nem nyújtott felvilá
gosítást. Teleki Domokos gr. újabban a pesti ág. h. ev. 
egyház anyakönyvéből állapította meg, hogy nagyszü
leinek: Teleki Domokos grófnak és Teleki Klementina 
grófnőnek leánya, Teleki Ilona grófnő 1849. jún. 26-án 
született és aug. 12-én kereszteltetett meg.
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vár körül. Ápolását csak leánya vállalta magára; 
fiai közül Pál Pesten tartózkodott, a másik kettő 
meg honvédnek állott be. Az ötvenöt év terhét nö
velte a rettegés is, mely Urbán seregének közeled
tére a várost elfogta, de az özvegy halálát az unitá
rius egyház anyakönyve szerint mégis a kolera 
idézte elő. A temetés 1848. nov. ,15-én ment végbe, 
két nap múlva meg a császáriak elfoglalták s hadi
sarc alá vetették Kolozsvárt. Gyulait annál inkább 
lesújtotta anyja halálának híre, mert húga miatt is 
aggódott, ki egyedül maradt az elárvult családi 
házban. A fájdalmas veszteség emlékét évekig hí
ven őrizte lelkében. Ezt érintette egy megrendítő 
gyászeset alkalmából egy 1856. évi müncheni leve
lében következő kijelentésével: „Anyám halála óta 
nem sírtam annyit, mint tegnap.“ 1 A sötét gyászt 
még komorabbá tette Gyulai szemében az a szo
morú valóság, hogy anyját utolsó útjára sem kísér
hette el. Egyelőre ugyanis lehetetlenség volt Er
délybe utazni; 1848 karácsonyáig Kolozsvár volt 
az ellenség kezében, azontúl meg Pest került a meg
szálló császári sereg hatalmába. Szász Károly 
püspök feljegyzése szerint Gyulai, mihelyt lehetett, 
1849-ben szülőföldjére sietett, de akkor már anyjá
nak csak sírját találta a temetőben. Ugyanakkor, 
mint Szász Károly említi, hogy húgán segíthessen, 
néhány hétig Kolozsvárott maradt s Ocsvay lapjá
ban, a Honvédben dolgozott.2

1 Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz 1856. dec. 
15-én írt levelét a M. T. Akadémia levéltárában .

2 Lásd Gyulay Antalné temetésének körülményeit 
Szász Károlyuak Gyulai Pálról szóló cikkében a Va
sárnapi Újságnak 1869. dec. 12-i számában,



GYULAI PAL 143

Ez a kolozsvári kirándulás leginkább április 
végére s májusra eshetett. Az isaszegi ütközet után 
ápr. 24-én ugyanis a császári hadsereg új fővezére 
minden katonaságát kivonta Pestről,1 s ezzel meg
nyílt az út Pest és Kolozsvár között. Teleki Do
mokos grófot is ez időtájt kereshette fel valame
lyik gazdatisztje Erdélyből, hogy erdélyi birtokai
nak viszonyairól értesítse. Ilyen alkalommal vág
hatott neki Gyulai is a fárasztó útnak, hogy lát
hassa anyjának sírját, az élet gondjaival küszködő 
húgát és szülővárosát, mely rövid időn annyiszor 
érezte a hadi szerencse változásait. Fájdalmas ér
zései közé a viszontlátás örömei vegyülhettek, mi
kor Kolozsvárott nemcsak húgával, hanem bátyjá
val, Gyulai Ferenccel is találkozott, ki március ele
jétől augusztus közepéig mint a kolozsvári színtár
sulatnak egyik igazgatója szerepelt.1 2 1849. évi ka
rácsonyestjének költői rajzában is az édes szülő 
sírjának képével közvetlenül kapcsolódik a jó test
vérek emléke.3 A feldúlt Erdély komor benyomá
sait leginkább enyhítették az erdélyi szabadságharc 
felemelő részletei, s Bem diadalainak feljegyzésé
ben névtelenül talán Gyulai is részt vett, mint a

1 Márki Sándor: Az 1848—49. évi szabadságharc 
története. (Szilágyi Sándor: A magyar nemzet törté
nete. X. 1898. 252. 1.)

2 Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet és szín
ház története. 1897. 376. 1.

3 Gyulai költeménye Karácson éjszakáján címmel 
1850-ben a Magyar írók Füzeteiben jelent meg, a gyűj
teményes kiadásban pedig Karácsonkor címmel az 1849. 
évi költemények között foglalt helyet.
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Honvéd munkatársa.1 Gyulait azonban titkári kö
telességei csakhamar visszaszólították erdélyi kör
nyezetéből Teleki Domokos gr. körébe. Máj. 20-án 
túl annál könnyebben utazhatott vissza, minthogy 
Biasini ekkor újra megindította gyorskocsiját Ko
lozsvár és Pest között.2 Annyi bizonyos, hogy jú
nius elsején már Gyomron volt. Ezt bizonyítja 
Gyulainak Szilágyi Sándorhoz Gyömröröl Pestre 
küldött s jún. 1-én keltezett levele. A keltezés 
ugyan hiányos, de az évszámot határozottan el
árulja a levél címe. Gyulai ugyanis Gvömröről jún.
1-én csak 1849-ben irányíthatta levelét a pesti Sza- 
badsajtó-utcába s a Pesti Hírlap szerkesztőségébe.

Ha Gyulait az 1849. év első hónapjaiban a 
reakció kiméletlen rendszabályai elszakították a 
szabadságharc mozgalmaitól, annál inkább meg
mozgatta költői kedélyét a magyar vitézség dicsö- 
ségej mikor az isaszegi ütközet közelében s erdélyi 
útján ismét a szabadságharc szellemi légkörébe ke
rült. A székely nép eredeti, hősies természete fog
lalkoztatta képzeletét A székelyek című költemé
nyében, s Bemnek egyik legfényesebb diadalára, 
Szeben bevételére célzott, mikor a székely embert 
így jellemezte:

Muszka sisakból iszik bort 
S kenyérért Szebenbe ront.

A magyarországi tavaszi hadjárat meglepő ered-

1 A lapban, melyet Ocsvay Ferenc Bem ösztönzé
sére indított meg-, hasztalan keressük Gyulai írói mun
kásságának határozottabb jeleit.

2 Honvéd. 1849. 106. (máj. 1.) sz.
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ményei Görgeire terelték figyelmét, s talán már e 
korból ered a nagy hadvezér iránt érzett tisztelete. 
Jún. 5-én szemtanúja lehetett Kossuth bevonulásá- 
sának is. Mint maga említi, júniusban máskor is 
megfordult Pesten. Egy alkalommal az Arany Sas
ban honvédtiszt barátaival ebédelt együtt s tőlük 
értesült a tápióbicskei csata egy jelenetéről, Csi- 
kány főhadnagy hősi haláláról, ki megsebesülve, 
„Előre“ kiáltással halt meg csapata élén. Saját 
vallomása szerint e történetből alakult ki még 
ugyanazon a júniusi napon Hadnagy uram című 
költeménye.1 Június hónap hangulatát tükrözik 
vissza Gyulainak Haldokló huszár és A honvéd 
kedvese című költeményei is.1 2 3 Mindezekben a köl
tői nyilatkozatokban inkább szóhoz jutott az ön- 
feláldozás csodálata, mint a győzelembe vetett, fel
tétlen hit. Valószínű, hogy a borús lírai hangula
tokban már az orosz beavatkozás hírei vetették 
előre sötét árnyékukat.

A nemzet júniusi reményeit júliusban szét
tépte az orosz és osztrák hadak előnyomulása, 
majd a forradalmi kormány menekülése s a fővá
ros elfoglalása. Gyulai Teleki Domokos gr. család
jával együtt Gyömrőn érte meg a végzetes esemé
nyeket/' Itt egy darabig még hallatszott a csaták

1 Gyulai Pál Költeményei. I. k. 1904. 30*2. 1.
2 Papp Ferenc: Gyulai Pál irodalmi emlékei. 1926. 

103—106. 1.
3 A gernyeszegi Teleki-levéltárban őrzött szerző

dések szerint Teleki Domokos gr. 1849 júliusában és 
augusztusában, valamint az utánuk következő hóna
pokban Gyömrőn elégítette ki alkalmazottait.

10
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zaja, csakhamar azonban elnémult az alföldi táj, 
míg augusztusban a világosi fegyver-letétel Ilire a 
szabadságharc teljes összeomlását jelentette.

A szabadságharc mozgalmaiban a sors Gyulai
nak inkább a szemlélő szerepét juttatta. Minthogy 
az eseményeket kellő távolságból tekintette át, job
ban tudta mérlegelni az erőviszonyokat, melyek 
végső veszéllyel fenyegették nemzetének életét. 
Azért a bukás is sokkal mélyebben s lesujtóbban 
hatott reá, mint azokra, kiket a forradalom emelt. 
Ő maga egy év múlva így foglalta össze számadá
sát: „Csak hazám és érző szívem volt. Az első el
veszett, a másik megmaradt, hogy vérezzen.“ A 
nagy nemzeti tragédia szereplőiről Gyulai is más
kép gondolkozott Yilágqs után, mint egy évvel 
azelőtt, s Teleki Domokos gróffal együtt nagyjá
ban igazat adhatott a békepártnak, mely a ka
tasztrófáért inkább a nemzet vakmerő álmait tette 
felelősekké. A meddő vádaskodástól s tétlen két
ségbeeséstől azonban megóvta igazi erdélyi világ
nézete, mely a sors csapásai között is szívósan ra
gaszkodott eszményeihez. Tekintete a borult jelen
ről a jövőbe fordult, s nemzetébe vetett hitével 
vallotta : „Egy nagy és dicső nemzetet, mely béké
ben az emberiség nagy eszméiért lángolt, csatáiban 
fél világtól bámult hős lön s láncai közt büszkén 
szenved a nélkül, hogy megalázott és térden csúszó 
legyen, nem lehet oly könnyen elpusztítani. Csak 
önmaga pusztíthatja el magát.“ 1

1 Mindkét idézet Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 
1850. máj. 11-én írt leveléből való.



AZ IRODALMI PÁLYA KEZDETE.

A múlt század negyvenes éveiben rejtelmes 
erőktől csapkodtak magasra a magyar szellemi 
élet hullámai. Mint Kossuth Pesti Hirlapjának 
korszakos hatása mutatta, a betű hatalmát meg
növelte a nemzeti és emberi jogokba vetett hit, s 
az igézetes eszmék és a szenvedélyes vágyak új 
meg új írói és költői egyéniségeket vontak az iro
dalom vonzókörébe. A nagy mozgalom korán lekö
tötte Gyulainak, a kolozsvári ref. kollégium növen
dékének figyelmét is, s első irodalmi kísérleteiben 
mind komolyabban készült írói és költői hivatásá
nak betöltésére.

Az a változatos tér, melyet az ifjú Gyulai az 
irodalomban elfoglalt, nem kedvezett nagyobbszerű 
alkotó munkának, de annál alkalmasabb volt a 
lelkierök sokoldalú kifejtésére. Egyéniségének jel
lemző elemei már a fejlődés kezdetén hármas 
irányt adtak irodalmi munkásságának. Eles ítélő
ereje szinte utalta a bírálatra s leginkább társa
dalmi és irodalmi környezetének rajzában nyilat
kozott, költői tehetsége pedig részint lírai költe-

10*
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ményeiben, részint elbeszéléseiben tárta ki rejtett 
értékeit.1

I.

Amint Gyulai érdeklődését korán lekötötte az 
irodalom élete, époly hamar szemébe ötlött az iro
dalmi műbírálat rendkívüli jelentősége. Alig gon
dolhatott költői eszményképére, Yörösmartyra is 
a nélkül, hogy ne lelkesült volna a nagy harcért, 
melyet Bajza a szépirodalmi és kritikai folyóira
tokban a költészet igazi értékeiért vívott. Részben 
e hősies küzdelem hatása volt, hogy Gyulai mű
bírálói hajlama már a kolozsvári ref. főiskola falai 
között gyors fejlődésen ment át. Első éves bölcsé- 
szethallgató-korában, mint Garay Regélő Pesti 
Divatlapjának kolozsvári tudósítója lépett fel, 
úgyhogy 1842. márc. 5-étől 1843, jún. 11-éig huszon
kilenc számban ismerünk tollának nyomaira. Ő 
írta az 1844. évi folyam számára Andaynak Lau
rához intézett leveleit s a Cser halom című cikket 
is. A rendelkezésére bocsátott teret annál szaba
dabban használta ki, minthogy Garay, mint Bajza 
találóan jegyezte meg, a Tárca változatosságában 
látta a Regélő legnagyobb erejét.1 2

A laptudósító Gyulai oly beható figyelemmel

1 Az ide tartozó részleteket és jegyzeteket Jásd bő
vebben Pai>p Ferencnek Gyulai Pál irodalmi, pályakez
dése című értekezésében. Budapesti Szemle. 207. k. (1927.) 
401—431. 1.

2 Bajza József: Összegyűjtött munkái. 1899. IVC kü
’4476. 1.
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kísérte a színház és irodalom életét, hogy megjegy
zéseiből határozott mű bírálói egyéniség körvonalai 
bontakoznak ki előttünk. Prózája mór ekkor érde
kes vegyiiléke az érzelmességnek és éleselműség- 
nek. Érzelmei néha túláradnak ugyan, de ítélö- 
ereje hamar korlátok közé szorítja őket. Támadá
sainak kedvelt célpontja minden félszegség, s egy- 
egy elmés fordulattal ügyesen vagclalkozik jobbra- 
balra. Így dicséri a sorsot azzal a megjegyzéssel, 
hogy több humor van benne, mint humoristáink
ban; így veszi tollának hegyére a Múlt És Jelent, 
melynek kritikája csak a múltba való, majd a Hon
derűt és Galambpostáját, melynek címét koholt 
híreiért Szarkapostára szeretné változtatni. Mon
datai a kor irodalmi divatjához képest gyakran 
szónokiasabb díszt öltenek, de fejlődő stílusérzéke 
már sokszor elveti a múlt század negyvenes évei
nek mesterkélt kifejezéseit s megtalálja a gondolat
nak egyszerűt)!) formáját is.

Épily rohamos Gyulai irodalmi ízlésének fej
lődése is. 1842. évi laptudósításain még itt is, ott is 
áttetszettek a Regélő Pesti Divatlap vezető elvei. 
1844. évi leveleiben azonban már sokkal önállóbban 
alkotta meg ítéleteit a színház és irodalom kérdé
seiről. Dramaturgiai nézeteiben különösen jelentős 
helyet foglal el a kritika, mely nélkül a lángész 
eltévedhetne s a talentum elsatnyulna. Ügy látszik 
azonban, mintha nem elégítené ki már az az elvte
len színi bírálat, melyet Bajza egykor Garayban és 
színbírálói társaságában támadott, mintha inkább 
azokat az elveket követné, melyeket épen Bajza tű
zött ki dramaturgiai leckéiben a magyar színi hí-
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rálók számára.1 Megjegyzései nagyrészt a színmű
vészetnek Bajzától megjelelt mozzanataira: a szó
ejtésre, szavalásra, taglejtésre, arcjátékra s jellem
felfogásra vonatkoznak, s amint Bajza örömest 
részletezte egy-egy kiválóbb színész játékát,1 2 ö is 
találó képet fest Fáncsy vendégjátékáról s Kom- 
lóssy színtársulatáról, fökép Komlóssy Ida egyé
niségéről.

Még inkább homloktérbe léptek Gyulainak 
1844. évi dolgozataiban a költészetre vonatkozó né
zetei. Irodalmi irányára különösen jellemző az a 
sóvárgás, mellyel a letűnt századok világába tekint 
vissza. Amint Bajza rokonérzéssel bírálja a közép
kort,3 Gyulai képzeletét is megbűvöli a távol múlt, 
főkép a magyar középkor. Cserhalom környékén 
Szent László kora derül fel előtte vadságával, de 
ragyogó dicsőségével is. Egyik áprilisi levele sze
rint pedig azon búslakodik, miért nem élhetett ha
zájának regényes századaiban. Mindezek az ábrán
dok a romantikus kedélyvilág kitörései, s valóban 
a fiatal író mind több vonzalommal fordul a ro
mantika eszményei felé.

Megjegyzéseiben majd Byron, majd Hugo 
foglalkoztatja, de leginkább kivívja elismerését 
Sand György egyéniségének és költészetének egy- 
egy vonása. Azt mondja róla, hogy a legszebben 
ír franciául, Lélia című regényét pedig a legmé
lyebb lélekismerettel és költészettel gazdag műnek

1 Bajza József id. m. V. 60—67. 1.
3 Szűcsi József: Bajza József. 1914. 269. 1.
3 Bajza József: A középkor. (Bajza József id. m. 

III. 83-96. 1.)
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tartja. Hasonlókép fedezi fel ép ízlése a magyar 
romantikus költészet igazi értékeit is. Vörösmarty 
költői képzeletének varázsa vezette el Cserhalom 
büszke tetejéhez is. Maga vallja meg, hogy úgy 
vándorolt e tájra, mint zarándok szentjének képé
hez. Cserhalmi kirándulásának leírása épen azt bi
zonyítja, mily elragadtatással követte a nagy költő 
szellemének merész röptét, s mennyire mcgigézte 
lelkét Vörösmarty eposzának férfias és nemzeti 
tartalma. Romantikus eszményeivel összeillett a 
népies szeretete is, s a Regélő Pesti Divatlapnak 
1844. márc. 7-i számában örömmel hirdette, hogy 
Krizának Vadrózsák című, érdekes székely népdal- 
gyűjteménye nemsokára elhagyja a sajtót. Itélö- 
erejének fejlettségét mégis leginkább akkor lep
lezte le, mikor Kemény Zsigmond br. regényírói 
nagyságának körvonalait néhány regénytöredéké
ből már a Regélő Pesti Divatlapnak 1844. jún. 20-i 
számában egyik megjegyzésében előre éreztette.

Az irodalmi tér azonban, hol Gyulai kritikai 
tehetsége tovább fejlődhetett volna, mindinkább 
összeszorult, mikor a Regélő Pesti Divatlap szer
kesztése 1844. júl. 1-én „Pesti Divatlap“ címmel 
Vahot Imre kezébe került. Csak a Pesti Divatlap
nak 1846. évi folyamában jelent meg tőle két kis 
levél „Anday“ aláírással. Az 1847. évi ápr. 4-i 
számban Erdélyi levelek címmel „Anday“ néven 
ismét megkezdett ugyan egy levélsort, de dec. elseji 
levelében már azt írta Szász Károlynak, hogy le
hetetlen folytatnia, mert Vahot miatt sokat kell 
elhallgatnia.

Pedig hogy ekkor már Gyulai mily biztos
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szempontból ítélte meg a magyar irodalom életét, 
fökép a költő alkotó munkáját, arról leginkább ta
núskodnak barátjához, Szász Károlyhoz 1847-ben 
írt terjedelmes levelei. Az irodalmat oly nagyra 
becsülte, hogy neki minden érdeket alárendelt, még 
a barátság követeléseit is. Másrészt Szász Károly- 
nak Lisztről írt költeményét bírálva, szinte Les
sing gondolatával vont határvonalat a festészet és 
festő költészet között. Hasonló, finom elemzés 
Gyulai levelének az a része is, melyben a regény 
és novella lényegét fejtegeti. Legbiztosabb jelét 
adta elemző művészetének 1847. dec. elseji levelében 
akkor, mikor Síikéi írói egyéniségéről s a tőle ala
kított „ifjú Magyarország'“-ról mondta el nézeteit, 
s mikor meglepő tárgyiassággal ítélte meg azt az 
izgalmas harcot, melyben Síikéi a forradalmi szen
vedélyt, Erdélyi János, a Szépirodalmi Szemle 
szerkesztője, pedig az irodalmi tekintélyt képvi
selte.

Az esztétikai és kritikai nézeteknek ily gyors 
kinyílása elsősorban az éles ítélőerő eredménye, de 
irodalmi hatás nélkül még sem képzelhető. Gyulai, 
bár jelentős világirodalmi ismeretre tett szert, 
annyira a magyar irodalom légkörében élt, hogy 
első mesterei a kritika terén is leginkább innen 
kerültek ki. A kritika hatalmát Bajzában ismerte 
meg; tőle származnak irodalmi irányának vezető 
elvei is. Leginkább megérzik Bajzának közvetlen 
hatása Gyulainak 1847. évi decemberi levelén, fő
kép a novellára és regényre vonatkozó töredék
eszméin. Egy-egy jellemző kifejezés, valamint a 
novella és regény körének megjelölése Bajzának a
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regény-költészetről szóló tanulmányára mutat visz- 
sza, bár Gyulai sok eredetiséggel fejtette tovább 
Bajza elméletét.

Ha azonban Gyulainak műbírálói elvei közé 
itt is, ott is becsúszott Bajzának s az Athenaeum- 
nak egy-egy jellemző eszméje: a Regélő Pesti Di
vatlappal sem lehetett a fiatal műbíráló hosszabb 
ideig kapcsolatban a nélkül, hogy a lap szellemé
hez ne alkalmazkodott volna. Tulajdonkép a fran
cia dráma ellen is Henszlmann Imre példájára 
hadakozott, ki kérlelhetetlen haraggal ostorozta 
az 1842. és 1843. évi Regélő Pesti Divatlapban a 
francia romantikus dráma bűneit. Henszlmann 
vezette be Gyulait Shakespeare költészetének 
mélységeibe is, mikor a Regélő Pesti Divatlap 1842. 
és 1843. évi folyamában oly biztos esztétikai mű
veltséggel elemezte a legnagyobb modern drámaíró 
tragédiáit.1 Még inkább szemébe tűnt Gyulainak 
a Regélő Pesti Divatlapban Erdélyi János, ki a 
negyvenes években a magyar kritika vezetését ra
gadta kezébe. Az irodalmi hatást épen a Regélő 
Pesti Divatlap közvetítette, melynek Gyulai mun
katársa, Erdélyi pedig irányadó szelleme volt. 
Valószínű, Gyulai a Laurához intézett kolozsvári 
leveleket is Erdélyi után tervezte, ki a Regélő 
Pesti Divatlapban Levelek Ottiliához címmel már 
jóval előbb megkezdte egy levélsorozatban az 
újabb magyar irodalmi mozgalmak bírálatát. Er
délyi bírálataiban, főkép Vörösmarty költészeté-

1 Császár Elemér: A magyar irodalmi kritika tör
ténete. A szabadságharcig. 1925. 363—371. 1.



154 PAPP FERENC:

nek beható elemzésében1 ismerte meg a kritika mű
vészibb feladatait és eszközeit, valamint a költé
szet izgatóbb kérdéseit. Erdélyi kritikai nézetei 
erősítették meg Gyulait a népköltészet szereteté- 
ben, s utána hangoztatta kritikai megjegyzéseiben 
a lángész korlátáit, a költői forma törvényeit is. 
Leginkább kivívta Gyulai tiszteletét Ei'délyi 1847- 
ben, mikor a Magyar Szépirodalmi Szemlében 
annyi szellemi felsőbbséggel mondott ítéletet a 
magyar szépirodalomról. Elismerésével nem is 
fukarkodott leveleiben. Majd a Szemle nagyon jó 
szemeitől féltette az Unió zsebkönyvet, majd meg 
a Szemlének Gyulaira vonatkozó lelkesítő szavait 
viszonozna ily kitüntető magyarázattal: „Erdélyi 
becsületes ember és szigorú és szívén hordja az iro
dalom ügyét, ostorozója az önhittségnek és az 
igénytelenség véde.“ 1 2 3

Sokat köszönt Gyulai a magyar kritika vezé
reinek. Széleskörű műveltségük, nemes erkölcsisé- 
gük, férfias bátorságuk új meg új ösztönt adott a 
fejlődő kritikai tehetségnek magasabb célok eléré
sére. Másrészt irodalmi harcaik és elemzéseik fel
tárták előtte a magyar műbírálat stílusának rejtet
tebb titkait, a leghathatósabb mesterfogásokat. 
Ilyen módon a fiatal műbíráló egyénisége legin
kább a magyar kritikai irodalom mozgalmai között 
bontakozott ki, habár teljesebb kifejlését a külföldi 
irodalmi kritika hatása is elősegítette. A szellemi

1 Erdélyi Jánosnak Vörösmarty Mihály című dol
gozata 1845-ben az Irodalmi Őrben jelent meg.

3 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1847. ápr. 
29-én és dec. 1-én írt leveleit.
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rokonság ellenére azonban Gyulai már pályája 
kezdetén eltért mestereitől. Nem volt annyira az 
elvek híve, mint Bajza vagy Henszlmann, s nem 
kereste annyira a bölcseleti távlatokat, mint Er
délyi; leginkább fejlett ízlése után indult s gyak
ran épen azért sokkal könnyebben eltalálta az iro
dalmi jelenség valóját. Maga is az ízlés fontossá
gát emeli ki 1847. dec. elseji levelében ezzel a mon
dattal: „Érzem Gutzkow szavainak igazságát: a 
művészet törvényeit inkább érezni lehet, mint ér
teni.“

A szabadságharc zajában elnémult az irodalmi 
pártok harca. Gyulai is szentségtörésnek tartott 
minden érdeket, mely a nemzet tekintetét a lét és 
nemlét kérdéseiről elterelte volna. Bármennyire 
megillette volna a bírói hatalom az irodalomban, 
hiányzott számára az a tér, melyen műbírálói egyé
nisége kitárhatta volna tartalmának egész gazdag
ságát. A nemzeti küzdelemnek sorsdöntő mozgal
mai között azonban Gyulai Pál a műbírálói vezéri 
botot már tarsolyában hordta.

II.

Egyelőre Gyulai becsvágyát kevésbbé ösztö
kélte a műbírálónak rettegett hatalma, mint a köl
tészet bűvös világa. 1847. dec. 1-én maga írta 
Szász Károlynak, hogy életének egyedül a költé
szet ád igazi tartalmat, s hogy érte mindent, kínt, 
nyomort is kész szenvedni. A fiatalos rajongást 
azonban könnyen eloszlatta egy-egv sötét órában 
az önbírálat, mely a költői tehetségben legfeljebb
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a költői természetet ismerte el. A benső küzdelmek 
jeléül változtatta Gyulai minduntalan irodalmi 
terveit; hol népregékkel, hol balladákkal és ro
máncokkal akart fellépni, közben meg egyre írta 
lírai költeményeit. Ezekben a gomolygó tervekben 
a költői lélek szinte saját mélységeit méregette. 
Fennen csapongó vágyait leginkább kifejezte 1847. 
dec. elseji levelében következő felkiáltása: „Csak 
egy dalt, csak egy-két sort tudnék teremteni, mely 
halhatatlan legyen!“

A költői egyéniség fejlődésében az első kor
szak kezdetét a Teleki József grófnak, Erdély kor
mányzójának beiktatására írt, Az anya és fohásza 
című üdvözlő vers jelzi, mely a Hon És Külföld 
1842. évi inárc. 22-i számában jelent meg. Végső 
határul a Világosnál című költemény kínálkozik, 
mely a szabadságharc leverésére következő napok 
hangulatát tükrözi vissza s az 1849. évi ősz elején 
keletkezhetett. Az ifjú költőt tulajdonkép Bajza, 
az Athenaeum szerkesztője, avatta fel, mikor Hu
nyadi János című epigrammáját 1842-ben, Ősidő
ből című balladáját pedig 1843-ban közölte folyó
iratában. Ettől fogva Gyulai költeményei sűrűn 
követték egymást a pesti szépirodalmi lapokban. 
Külön csoportot alkottak költői termésében azok a 
nagyobbrészt németből fordított gyermekversek, 
melyek leginkább barátjának, Gáspár Jánosnak 
ösztönzésére készültek s 1847 decemberében Gáspár 
János és Kovácsi Antal olvasókönyvében láttak 
napvilágot. Az 1848. évi mozgalmas, kolozsvári na
pok emlékét őrizte meg az 1848 tavaszán megjelent 
.Nemzeti színei; című füzetecske, melybe Gyulai



GYULAI PÁL 157

Mnntovics Ferenccel és Szász Károllyal együtt több 
politikai költeményét foglalta össze.1

Minél emelkedettebben gondolkodott az ifjú 
Gyulai a költészetről, annál elérhetetlenebbeknek 
tűntek fel előtte magas céljai. Költői eszméi hamar 
testet öltöttek ugyan, de gyorsan fejlődő ízlése 
époly hamar felfedezte alkotó képzeletének fogyat
kozásait. Évek múlva is szigorú ítélkezéssel válo
gatta meg ifjúkori verseit, keveset vett fel közülük 
költeményeinek gyűjteményeibe s azokat is szinte 
újra költötte. így ifjúkori költői egyéniségének 
fejlődését a szabadságharc végéig legteljesebben a 
negyvenes évek folyóirataiban és irodalmi vállala
taiban kísérhetjük nyomon. Itt a fejlődést 61 köl
temény tárja elénk, mlyek közül a költő csak 17 
darabnak kegyelmezett meg gyűjteményes kiadá
saiban. 1 2

Azt a költői világot, mely Gyulai ifjúkori köl
teményeiből alakul ki előttünk, gazdag tartalom
mal töltötte meg az ifjú költőnek átható elméje, 
élénk képzelete s mozgékony kedélye. Mily törhe
tetlen hittel csüngött az emberiség legszentebb 
eszményein, melyekért egykor a főiskola komor 
falai között lelkesült! Csodák vették körül a termé
szetben s az életben. Alig bírt a felemelő hatások
kal, melyek székelyföldi útján a vadregényes vidé-

1 Nemzeti színek. írták Gyulai P., Mentovics F., 
Szász K. Kolozsvárott. 1848. Barráné és Steinnál.

2 Gyulai Pálnak a gyűjteményes kiadásokba fel 
nem vett költeményeit lásd Papp Ferencnek Gyulai 
Pál irodalmi emlékei (1926.) című gyűjteményében 
1—185. 1.
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ken lelkét hatalmukba ejtették. Első szerelmében 
is egymást érték nagyszerű felfedezései; éveken 
keresztül csodálta azt a sok szépet és nagyot, mit 
női eszményképében, Pataki Emiliában vett észre, 
s érzelmeinek erejét sem az idő, sem a távolság 
nem tudta megtörni. Még állandóbb izgalomban 
tartotta egész valóját hazájának sorsa, a szabad
ságharc kitörése, a diadalok mámora s a büszke 
remények összeomlása. Mindezek a lelki mozgal
mak, melyek inkább bensöségiikkel, mint rendkí
vüliségükkel tűntek ki, itt is, ott is áttetszettek 
Gyulai költeményein. Mindazáltal Gyulai költésze
tének jellemét a fejlődés első korszakában mégsem 
annyira a költői anyag adja meg, mint inkább az a 
mód, ahogyan lírai és elbeszélő költői eszméi az 
irodalmi hatások alatt kibontakoznak.

A költői tehetség nyiladozására legközvetle
nebb hatással az a költő-társaság volt, mely 1839- 
töl 1841-ig Kolozsvárott a Nemzeti Társalkodóban 
s a Kriza Jánostól, majd Szentiváni Mihálytól 
szerkesztett Kemény című zsebkönyvben fejtett ki 
nagyobb tevékenységet.1 Ilyen kapcsolatot árul el 
Gyulai 1849-ben is, mikor Székely támad, Székely 
bánja című költeményében ugyanahhoz a tárgyhoz 
s ugyanazokhoz a költői eszmékhez tért vissza, me
lyeket egykor az 1841. évi Reményben Szentiváni- 
nak Székely támadt és Székely bánja című költe
ményeiben talált. Gyulai és Szentiváni egyformán, 
sőt itt-ott ugyanazokkal a szavakkal értelmezik a 
székelység büntetésére épített várak sorsát; pusz-

1 Angyal Dávid id. m. 10—12. 1.
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tulásukban mindketten a zsarnokság tehetetlenségét 
állapítják meg. Az erdélyi költői kör azonban még
sem tudott Gyulai lelkében gyökeresebb változást 
előidézni, minthogy Szentiváni 1842-ben meghalt, 
Krizát meg csakhamar életének viszonyai vonták 
el a költészettől. Még amiben Kriza és Szentiváni 
Petőfit megelőzték, a népköltészet művészi formái
nak utánzása sem tudta Gyulainak gondolat- és 
képzeletvilágát meghódítani. Gyulai ugyanis csak 
1846 körül, tehát Petőfi feltűnése után kezdte a 
népies elemet verseiben határozottabban éreztetni, 
s még 1847. márc. 15-én is azt állapította meg ma
gáról Szász Károlyhoz írt levelében, hogy nem 
rendelkezik a népies költészet feltételeivel, mert 
sem a nép nyelvét, sem a népet nem ismeri kellő
képen. A kolozsvári költötársaság romantikus tö
rekvései legfeljebb csak előkészítették Gyulai lel
kében az egyetemes magyar irodalom uralkodó 
áramlatainak hatását.

A múlt század negyvenes éveiben lírai költé
szetünk irányát két tüneményes költői egyéniség 
adja meg, kikben a magyar romantika teljes pom
páját fejtette ki: Vörösmarty és Petőfi. Ennek az 
időszaknak magyar irodalmi mozgalmai közé so
rozta Erdélyi János is a regényes líra kifejlődését, 
s míg a korszak első részében 1830-tól 1844-ig Vö
rösmarty lángelméjének kápráztató kitöréseit cso
dálta, a második részt attól az időponttól számí
totta, melyben Petőfinek korlátot nem ismerő köl
tői egyénisége lép homloktérbe.1 Bár Erdélyi sze-

1 Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar 
szépirodalomból. 1855. (Kisebb prózái. II. 1865. 26., 119., 
122. 1. )
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rint Gyulai ahhoz az irodalmi körhöz tartozott, 
mely Petőfi szellemének röptét követte, költői te
hetségének kifejlődését a regényes lírának mind
két vezető egyénisége: Vörösmarty és Petőfi egy
aránt elősegítették. Dömötör János ugyan még 
Petőfi és Gyulai között sem talált benső kapcsola
tot,1 Baráth Ferenc azonban már szintén Vörös
marty és Petőfi lírai költészetének visszfényét fe
dezte fel Gyulai költői pályájának első szakaszán.2

Ily irodalmi hatásnak minden feltétele meg
volt abban a szenvedélyes vonzalomban, mellyel 
Gyulai az irodalom eszményei iránt már az iskola 
falai között érdeklődött, valamint abban a rendkí
vüli erélyben, mellyel költői tehetségének útjait 
kereste. 1844. évi cikkében, cserhalmi útjának raj
zában már úgy tekint Cserhalom büszke tetejének 
megéneklöjére, mint a költő eszményképére. Erre 
az időre gondol a szabadságharc után is, midőn 
így nyilatkozik: „Ekkor Vörösmarty volt a ma
gyar líra fejedelme.“ 3 Még izgatóbb jelenségként 
bontakozott ki Gyulai szeme előtt Petőfinek szé
dületes pályafutása. 1847. évi leveleiben többször 
elismerte költői egyéniségének nagyságát; majd a 
Szépirodalmi Szemle félszeg bírálatával szemben 
vette védelmébe, majd az „ifjú Magyarország“ 
legigazabb, sőt egyetlen, igaz értékének tartotta. 
Még mikor Petőfi jellemének egyik kisebb gyenge-

' D. J .: Gyulai Pál. V asárnapi Újság. 1872. 42. sz.
2 B ará th  Ferenc: Gyulai Pál költeményei. Hazánk. 

1894. (Irodalmi dolgozatok. 1895. 183. 1.)
3 Gyulai P á l: Szépirodalmi szemle. 1855. (Kritikai 

dolgozatok. 1908. 147. 1.)
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ségét megrótta is, akkor is a meggyőződés biztos 
hangján jelentette ki: „Hanem azért Petőfi mégis 
nagy költő.“ 1 Petőfi hatását jelezte Gyulai a sza
badságharc után is róla szóló tanulmányában azzal 
a vallomással, hogy a hála adóját akarta leróni 
azon költő iránt, kinek költészete első ifjúságának 
álmait körüllebegte.1 2 Ezek után elképzelhetjük, 
mennyire együtt érzett Gyulai szülővárosával, mi
kor Kolozsvár 1845-ben Vörösmartyt, 1847-ben Pe
tőfit ünnepelte falai között.

A negyvenes évek közepéig Vörösmarty költői 
világához igazodott Gyulai.lírai képzelete. Az anya 
és fohásza című ódájának nemcsak jeligét szolgál
tatott Vörösmarty, valójában az egész allegória, mely
ben a fohászkodó anya. Erdélyt jelenti, Vörösmarty 
Elhagyott anya című ünnepi ódájának visszhangja. 
Kétségtelen kapcsolatban vannak a Pestalozzi em
lékére írt distichonok is azokkal a fenséges gondo
latokkal, melyeket Vörösmarty a Gutenberg-Album 
számára foglalt páratlan distichonjaiba. Hasonló
kép követik a Hunyadi János és Lengyel bujdosó 
című epigrammák is Vörösmarty költői eszméit s 
mesteri lírai epigrammáit, melyekben a klasszikus 
forma nemzeti tartalommal telik meg. Leginkább 
összevágott Gyulai kedélyével Vörösmarty férfias 
szerelmi lírája, azért első dalaiban tőle tanulta el 
a szerelmi vágy hangjait. Laurához című költemé
nyében is Vörösmartynak Laurához írt szerelmi

1 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1847. dec. 
1-én írt levelét.

2 Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lyrai költészetünk. 
1854. (Kritikai dolgozatok. 1908. 68. 1.)

11
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dalai tehették (“lőtte kedvessé a „Laura“ nevet. Az 
irodalmi hatást épen a lélekrokonság mélyítette ki, 
úgyhogy a Pataki Emíliához intézett Virágnál; 
mondanálak című dal már merő báj s csillagos és 
virágos képeivel époly gyöngéd vallomás, mint Vö- 
rösmartynak Ö című költeménye.

Míg Vörösmarty költői világa mellett az 1842. 
s 1843. évi Athenaeumban Petőfi alighogy szemébe 
ötlött Gyulainak, már a negyvenes évek közepén a 
Pesti Divatlapban úgy állott előtte, mint a roman
tikus eszmény megvalósulása. Az egykori vándor- 
színész, ki nem régen még szellös ruhában rótta a 
poros országutakat, nemsokára új korszakot nyi
tott a magyar költészetben, s nevét egy tekintélyes 
költő-tábor, az „ifjú Magyarország“ választotta 
lobogóul. Petőfi hatása Gyulait a költészetnek új 
területei felé vonta.

Petőfi költői egyéniségében eleinte inkább a 
romantikus, szinte korlátlan képzelet játékát cso
dálta Gyulai. Petőfi nyomán találta kedvét a bántó 
ellentmondásokban s a felindult lélek torzvonásai
ban. így emelte ki Az éjről című költeményében az 
éjtszaka valójának visszásságait, s az éj leple alatt 
épúgy együtt látta a boldog szerelmeseket, a vesze
kedő házastársakat s a rablásra kész zsiványt, 
mint Petőfi a TIoldvilágos éj és a Fönséges éj című 
költeményeiben. így ismételte Petőfi Felköszöntés 
című költeményének lázas eszméit s rikító képeit 
abban a fel köszöntésben, melyet Egy éjszakán 
című költeményében egy rajongó, csalódott ifjú 
ajkára ad. 1846-on túl szerelmi líráján is feltűn
nek új mintaképének jellemző kifejezései, s Ábránd
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című költeményének első versszaka tulajdonkép az 
Éj van, csend és nyugalomnak éje kezdetű dal két 
első versszakának változata. A mozgalmas korszak
kal megváltozott Gyulai hazafias költészetének 
tárgyköre és hangja is; költeményeiben nagyrészt 
ugyanazok a kérdések foglalkoztatták, mint Pető
fit. Bár az úniót előbb hangoztatta, mint Petőfi, 
vele együtt lelkesült a szabad sajtóért, Erdély fel- 
szabadulásáért, a székely fegyverek dicsőségéért; 
vele együtt biztatta a nagy Rákóczi szellemét is, 
hogy vezérelje nemzetét a végső csatára. Szabad
ság nélkül az ő szemében is elvesztette értékét az 
élet, s nemzete számára inkább kívánta a dicsősé
ges halált s a szép emlékezetet, mint a szolgaéletet. 
Gyulai itt már elfelejti Vörösmarty fenséges szóla
mait s szinte keresi az erős szavakat. Hazáját így 
szólítja meg: „Tatár nyúzott, német gyilkolt.“ 
Márc. 21-i ódájában Petőfi után dörgi a most vagy 
sokát, ápr. 9-i költeményében pedig a Nemzeti dal 
refrainjét alakítja át az unió céljaira. A forra
dalmi láz alig is egyéb Gyulai költeményeiben, 
mint irodalmi stílus, melyet a költői lángelme te
remtett. Az irodalmi hatás ellenére lényegesen kü
lönbözik egymástól a két költő politikai lírája. Míg 
Petőfinek tevékeny költői szelleme merészebbnél 
merészebb politikai eszmékben robban ki s új világ 
teremtésére érzi magát hivatva, addig Gyulai 
majd okos érvekkel támogatja kedvelt politikai 
ábrándjait, majd a szabadság diadala után boldog
ságának tetőpontján túlzott érzelmességgel óhajtja 
a legszebb halált.

Még nagyobb értékkel gazdagította Petőfi
11*
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Gyulai költészetét azokban a költői formákban, 
melyeket a romantika, főkép a népköltészet sugallt 
neki. Maga Gyulai bizonyítja Petőfiről szóló ta
nulmányában, mily nagy esemény volt, mikor Pe
tőfi népdalaival fellépett. Bennük a népies elem 
annyi művészettel olvadt össze, hogy egészen ha
talmába ejtette az ifjabb költőnemzedéket. E moz
galom emlékei Gyulainak Csillagos az ég és Amott 
egy agg cserfa zöldül kezdetű népdalai. Amily íz
léssel használta fel itt a természeti képeket saját 
érzéseinek festésére, époly tisztán zendítette meg a 
magyar dalritmust is.

Hasonló eredetiség jellemzi Gyulait Petőfi 
kedvelt műfajában, a festő költeményben. Hogy itt 
is Petőfi költői táj festései lebegtek szeme előtt, azt 
bizonyítja Székely földön, illetve Erdély című köl
teményének bevezetése, mely szinte válasz Petőfi
nek Az Alföld című költeményére. Míg ugyanis 
Petőfi az Alföld tengersík vidékét elébe helyezi a 
fenyvesekkel vadregényes tájnak, Gyulai épen a 
vadregényes fenyvesek homályát üdvözli, bár elis
meri a délibábos puszták szépségét. Gyulai ismerte 
Petőfi festő költészetének titkait. 1847. ápr. 29-i 
levelében, tehát nem sokkal Székely földön című 
Ívölteményének keletkezése előtt,1 maga állapította 
meg, hogy a festő költeményt nem a leírások, ha
nem a költő érzései teszik költeménnyé. Festő köl
teményében is érintette a bércvidék minden színét 
és vonalát, Székelyföld életének minden jellemző

1 A Székelyföldön című költemény, melyet Gyulai 
1847. dec. 1-én Szász Károlyhoz írt levelével együtt kül
dött el, 1847. ápr. 29-e és dec. 1-e között keletkezett.
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mozzanatát, de költői rajzait mindenütt fiatalos 
rajongásának vonzó fényével vonta be. Gyulai nem 
rajzolt ugyan oly biztos és nagy vonásokkal, mint 
Petőfi, de a sok részletet époly művészi egységbe 
foglalta a szülőföld és szabadság szeretetével, mint 
a délibábos pusztáknak lángeszű költő festője.

Minél inkább bevonult a népies elem Gyulai 
költészetébe, annál inkább izgatták költői képzele
tét az elbeszélő költészet naivabb fajai: a ballada, 
románc, néprege és a mese. Érzelmes történetkéi- 
nek mintaképeit egykori lapszerkesztői: Bajza és 
Garay szolgáltatták.1 Velük együtt énekelte meg a 
kezdő költő az ősidők világát: a búsongó, szép le
ányt, ki hős kedvesének sírján hervad el, a bol
dogtalan szerelmeseket, kik közül a kunyhó vitéze 
a. Szentföldre ment s a várkastély hölgye apáca 
lett, vagy a bérc fokán sötétlö várat, hol a megölt 
várúr gyilkosa és özvegye tartják nászlakomáju
kat. Eleinte Gyulai — mint az Athenaeumban ős
időből című versében — Bajza után csak egész ál
talánosságban körvonalozta a cselekvényt és hőseit, 
később — mint Kenyérmezei tor című balladájában 
— már Garay -Kunijának szónokias és részletező el
beszélésmódját követte. A hóember című nép
regéje, egy kolozsvári kőszobor keletkezésének s 
egy kőszívű ember kővé válásának története, mintha 
Tompa népregéinek hatását mutatná. Benne azon
ban hasztalan keressük még azt, amit Gyulai Szász 
Károlyhoz 1847. máre. 15-én írt levelében a népies 
költőtől megkíván, a népies eszmének s a népies bel -

1 Szűcsi József id. m. 211. 1.
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és külalaknak összhangját. Sokkal inkább eltalálta 
Gyulai a naív költői szellemnek megfelelő termé
szetes elbeszélésmódot gyermekmeséiben. Ezek kö
zül A szél és a nap s A tudós már minden mester- 
kéltség nélkül s mégis művészi számítással létre
jött alkotások.

így emelkedett Gyulai irodalmi mintaképeivel 
mind magasabb költői feladatokhoz. Vörösmarty 
lírája az eszmék és érzések magasabb légkörébe 
emelte, míg Petőfi hatása mind változatosabbá s 
természetesebbé tette költészetét. Költői pátosza 
nem érte el Vörösmarty ódáinak fenségét, nem 
tudta a népköltészet kincseit sem annyira kiak
názni, mint Petőfi, mindazáltal szellemének nemes 
vonásaival eredeti költői egyéniségként lépett elő 
a mozgalmas irodalmi kor hátteréből.

Ennek a határozott költői egyéniségnek már 
minden jellemvonását magán viseli A távozó című 
költemény, a szülőföldtől való bűcsúzásnak mű
vészi rajza, melynek egyszerű szerkezetét s átlátszó 
költői stílusát szinte átlelkesíti a lírai közvetlen
ség. Még nagyszerűbb feladat foglalta el Gyulai 
lelkét, mikor költői emléket akart állítani a szabad
ságharcnak, benne a magyar nemzetnek, mely a 
legmerészebb halálmegvetéssel szállt csatasíkra 
szabadságáért. Gyulai érezte költői eszméjének ket
tős műfaji jellemét, azért lírai elbeszélő költe
ményben törekedett feladatát megoldani. Tlyfajta 
megoldások voltak kisebb költői erővel a Haldokló 
huszár és A honvéd kedvese című költemények, 
fejlettebb művészettel Világosnál. A tartalmas köl
tői eszmének már tökéletes kifejezését jelentette a
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Hadnagy uram círnű költemény. Gyulai itt a szé
kely népballadák jellemzésmódját és drámaiságát 
mély líraisággal alkalmazta. Csak aki a kor lelké
nek mélyére tekintett, aki átérezte a szabadság- 
harcnak minden dicsőségét és gyászát, csak az 
találhatott a hős honvédhadnagy rajzához oly vo
násokat, melyek a nagy idők erkölcsi tartalmát 
egész eszményiségében tárják fel. Gyulai híven 
követte a népköltészetet egyszerű előadásmódjá
ban ; tőle vette át a dalszerű ritmust is. Költeményé
nek első sora is úgy tűnik fel, mintha a Fehér 
Anna című népballadából csendülne vissza. A nép- 
ballada. hősnőjének drámai felkiáltása ugyanis, 
melyet Erdélyi János A magyar népdalok című 
tanulmányában 1847-ben maga is kiemelt, ezzel az 
izgatott megszólítással kezdődik: „Hadnagy uram, 
hadnagy uram!“ 1 Gyulai azonban épannyit tanult 
Petőfitől is, ki a műköltő függetlenségét mindig 
megőrizte a népköltészettel szemben. Balladaszerű 
képe a költői felfogás mélységére s a kifejezés 
rendkívüli erejére nézve époly remekmű, mint Pe
tőfi népies románcai, melyek a népléleknek nem 
sejtett mélységeit éreztetik velünk a népköltészet 
eszközeivel. Gyulai a Hadnagy urammal jutott el 
költészetének első korszakában a fejlődés tetőpont
jára; benne teremtette meg azt is, amit oly esengve 
kért a sorstól, —- első halhatatlan költeményét.

A fejlődés, melyet Gyulai költészetének első 
korszaka mutat, nem annyira rohamos, mintegyen-

1 Erdélyi János: Népdalok és mondák. I. k. 1846. 
386. 1. — II. k. 1847. 429. 1. — (Kisebb prózái. 1.1865. 86.1.)
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letes, — nem annyira káprázatos, mint biztos. 
Gyulai az irodalmi hatások között lassan küzdötte 
ki költői egyéniségének eredetiségét, de mindig 
egyenes irányt követett s a romantika legveszedel
mesebb örvényeit kerülte ki. Ez az eredmény rész
ben a magyar kritika érdeme, mely a múlt század 
negyvenes éveinek végén a diadalmas irodalmi 
mozgalomnak minden értékét és fogyatkozását 
mérlegre tette. Ekkor hirdette Erdélyi János a 
népköltészet jelentőségét a nemzeti költészet kivi
rágzása szempontjából s fejtegetéseinek gazdag 
népköltészeti gyűjteményével, az 1846-tól 1848-ig 
megjelent Népdalok és mondák három kötetével 
adott súlyt; ekkor követelte az egyéninek, a jellem- 
zetesnek jogát a költészetben s a hideg ideálok he
lyett az élet és ember tanulmányozását ajánlotta az 
újabb költőnemzedéknek.1 Hogy azonban Gyulai 
az egyénit megkülönböztette az esetlegestől s a 
jellemzetesben nem törekedett torzhatásokra, hogy 
a népies lényegét nem külsőségekben kereste s a 
szép formákat méltányolni tudta, azt mégis legin
kább éles ítélőerejének, fejlett kritikai nézeteinek 
köszönhette. A mélyreható tanulmány védte meg 
Gyulait azoktól a túlzásoktól, melyekbe az iro
dalmi megújhodás korának költői oly könnyen 
beletévedtek; ez nyújtott biztos alapot a további 
fejlődés számára is.

1 Erdélyi János: Egyéni és eszményi. 1847. {Ki
sebb prózái. II. 1865. 170. 1.)



GYULAI PÁL 169

Minél többet foglalkozott Gyulai az elbeszélő 
költészet kérdéseivel, s minél inkább megismerte 
a művészi prózai előadás eszközeit, annál könnyeb
ben kísérelte meg költői erejét a szépprózai elbe
szélés terén. A regényes elbeszélést már Kisfaludy 
Sándor regéiben megszerette, hiszen még férfi
korában is meghatva emlékezett vissza arra a 
helyre, hol Kisfaludy Sándort először olvasta.1 
A szépprózai elbeszéléshez leginkább az erdélyi 
írónemzedék kimagasló egyéniségei vezették. Hány
szor láthatta Kolozsvárott Jósika Miklós bárót, 
kinek regényeiben oly sokszor elbűvölte Erdély 
megrázó múltja! Korán szemébe tűnt Erdélynek 
másik nagy regényírója, Kemény Zsigmond br. is. 
Mint saját szavaiból kitetszik, olvasta mindazt, 
amit Keménynek Martinuzziról szóló regényéből 
1839-ben s 1840-ben az Athenaeum, 1841-ben pedig a 
Nemzeti Társalkodó közölt. Bizonyára olvasta az 
Élet és ábránd töredékeit is a Honderű 1844. évi 
folyamában, s valószínű, ennek a regénynek meg
jelenését hirdette előre oly nagy várakozással a 
Regélő Pesti Divatlapban 1844 júniusában.

Erdély múltja, melyet a regényköltészet annyi 
fénnyel vont be, indította Gyulait első ismert szép
prózai elbeszélésének megírására. Alig tanult bele 
a Regélő Pesti Divatlapban a laptudósító szere
pébe, már 1842 októberében több népregét ígért

1 Lásd Gyulai Pál visszaemlékezését a Hölgyfu
tárnak 1862. évi 78. (júl. 1.) számában.

III .



170 PAPP FERENC:

olvasóinak Kolozsvár várfalairól s némely helyei
ről. Ennek az ígéretnek beváltását jelentették a 
Regélő Pesti Divatlapnak 1843. évi folyamában a 
Testvérek és a Hegyes-domb című népregék.1 Gyu
lai az egyiket kolozsvári népregének, a másikat 
eredeti népregének nevezte. Valójában azonban 
mindkettőt az a regeíró-szenvedély hozta létre, 
mely a múlt század első felének magyar novella- 
irodalmában Kisfaludy Sándor regéinek hatására 
hatalmasodott el.1 2

Mindkét rege naív, romantikus alkotás, mely
ben a múlt tisztelete s a rendkívüli szeretető egye
sül. A Testvérek egy népmonda feldolgozása, mely 
a Kolozsvár várfalába illesztett s két női alakot 
ábrázoló emlékkőhöz fűződik. A néphit szerint a 
két női alak annak a két fonó leánynak képe, kik 
aranyfonalaik árából építették meg a várfalak egy 
részét. Gyulai a Nemzeti Társalkodó 1840. évi fo
lyamában Nagyajtai Kovács István cikkében 
olvashatta, hogy az emlékkő nőalakjai címert tartó 
géniuszok, az orsóknak képzelt dudorodások pedig 
a Báthori-címer farkasfogai, de ő még a népregét 
is tündérregévé alakította át. Azok a leányok 
ugyanis, kik Gyulai regéje szerint Zsigmond ki
rály idejében Kolozsvárt falakkal veszik körül, az 
Ég gyermekei, választott ifjaik pedig rettenthetet
len hősök, kik minden tündéri kísértésnek ellent- 
állanak. A Hegyes-domb című néprege viszont egy

1 Regélő Pesti Divatlap. 1843. I. 43. (máj. 28.) 
sz., II. 19. (szept. 3.) sz.

2 Szörnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk 
a szabadságharcig. I. 1925. 71., 73. 1.
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kolozsvári domb nevét magyarázta meg. Hőse a 
kincskereső Hegyes, ki mindent feláldoz szenvedé
lyének. Leányát is a kalandor Antonionak szánta, 
hogy tőle tudja meg a kincsásás titkát. A kísér
teties órán azonban Antonio az éjjeli harcban vé
letlenül az öreg kincskeresőt szúrja le. így nyeri a 
gyászos emlékű domb a „Hegyes-domb“ nevet.

A fiatalos költői képzelet, mely a két népregé
ben szertelenkedett, a magyar romantika tárháza-^ 
bői vette leghatásosabb indítékait. Az első regén 
leginkább Jósika Miklós br. költészetének hatása 
látszik meg, amennyiben Gyulai is elvezette hőseit 
Boli várába, abba a regényes barlangba, melyet 
Jósika A bafűrdn a romantika minden díszével fel
ékesített, sőt a barlang leírásához Jósikától egy
két kifejezést kölcsönzött is.1 Épígy szembetűnő a 
szellemi rokonság a Hegyes-domb s Vörösmarty 
Kincskeresők című drámája között is. Mennyire 
ugyanabból a családból való a Gelu kincsét kereső 
Hegyes és Vörösmarty hőse, Zágon, ki Béla király

1 Gyulai így írja le Boli várát: „Közel a ha vas- 
alföldi szélekhez majd a volkáni szoros mellett áll egy 
barlang, melynek mai neve Bolivára. Rémesen tátong 
nyílása, s belől egy hegyi patak zúgása szakítá meg a 
helyhez illő ünnepi csendet.“ Közeli rokonságot árul 
el ez a leírás Jósika Ahn/ijának következő helyével: 
„Erdélynek egyik legszebb barlangja nem messze a 
havasalföldi szélektől a volkáni szoros kőzetében van, 
s jelenben neve Csetátye Boli, ami magyarul Boli vá
rát teszi.“ Egyébként Jósika szerint is „avult torokkal 
tátong Boli barlangjának sötét nyílása“, s „zuhogva 
csattog benne egy hegyi folyam“. Lásd az Abafi 1839. 
évi második kiadásában a második kötet 7. lapját.
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rejtett kincseit keresi! Mindketten kincsért bocsát
ják áruba leányukat, s mindkettőjüket a mérhetet
len kincsvágy taszítja romlásba. Gyulai regéit 
valójában az irodalmi divat alakította, a tündér
regét inkább a szeszélyes ábránd, a német roman
tika hagyatéka, Hegyes rémes történetét inkább a 
francia irodalmi ízlés. A fiatal írónak azonban sem 
a népköltészet valójáról, sem a szenvedélyek lélek
tanáról nem volt tiszta fogalma. Felcifrázott nép
regéiben leginkább a lapszerkesztő Garay tetszését 
tartotta szem előtt, ki a Korsóföldről és János- 
hegyről hasonló, novellaszerű népmondákat írt.1

1843 őszétől 1846 őszéig sem a Regélő Pesti Di
vatlapban, sem a Pesti Divatlapban nem jelent meg 
Gyulainak prózai elbeszélése. A Pesti Divatlapnak
1846. jón. 4-i számában került először szóba a Férj 
és nő című novellája; itt jelezte a szerkesztő a két 
első rósz megérkezését. A szept. 19-i szám Gyulai 
novelláját már az elfogadottak között említette, az 
okt. 17-i számban pedig megkezdődött a novella 
közlése és folyt öt számon keresztül nov. 14-éig.

Három év alatt feltárultak Gyulai előtt a ma
gyar és világirodalom értékei, sokat gondolkodott a 
költészetről, s irodalmi tanulmányait gazdag élet
benyomásai, főkép első szerelmének izgalmai egészí
tették ki. Különösen mély nyomot hagytak költői 
világnézetén jogászkori olvasmányai, Sand György 
regényei, kinek tiszteletét Kolozsvárott a negyve
nes években Récsy Emil és Bíró Miklós fordításai

1 Garay János Összes munkái. 1887. V. 109r—141. 1.
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is előmozdították.1 Mindez megmagyarázza a fejlő
désnek azt a magas fokát, melyet Gyulai költői 
egyénisége a Férj és nő című novellájában elárul.

Maga Gyulai reminiscentiának nevezte Férj és 
nőjét, s nem alaptalanul. A cselekvény középpont
jába azt a szenvedélyes nőt állította, kinek rokonér
zése a nemeslelkű és kalandor természetű férfiú kö
zött ingadozott. Aurélia nem tudja első férjének, 
Arthurnak odaadó szerelmét megbecsülni; szenve
délyét inkább felkölti a követelő férfijellem, Ké- 
rey Olivér. Érte csalja meg s kergeti őrületbe Ar- 
thurt, hogy csak évek múlva fogja fel bűnének s 
veszteségének nagyságát. Kérey Olivér ugyanis 
játékszenvedélyből feleségének minden vagyonát 
elpazarolta. Arthur, bár a bosszú és végzet vetély- 
társának gyilkosává teszi, őrületében is megőrzi 
szerelmét, s ha csak néhány percre is, visszahódítja 
a csalódott női szív vonzalmát.

Első pillanatra nyilvánvaló, hogy Gyulai kép
zeletét ugyanaz a regénytárgy foglalkoztatja, me
lyet Sand György már annyi oldalról megvilágított 
Indiáné ban s Leoni Leóban. Aurélia époly kész 
prédája a csábítónak, mint Indiána; a csalódásokat 
viszont inkább Leoni Leó kedvesétől, Juliette-töl 
örökölte, amennyiben az ő vagyonát és hitét is egy 
vakmerő játékos rombolta szét. Hasonlókép Kérey 
Olivér jelleme is egyesíti magában Indiána kedve
sének, Raymond-nak csillogó szellemét s Leoni Leó 
határtalan romlottságát. Mindazáltal más Gyulai

1 Kolozsvárott Récsy Emil fordításában megje
lent 1842-ben Lélia, 1843-ban Indiána, Bíró Miklós for
dításában 1844-ben Metella és Leone Leoni.
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novellájában a férfi és nő viszonyának megítélése, 
mint Sand regényeiben. Míg a nagy francia regény- 
írónő a szerelem jogait a társadalom követeléseivel 
állítja szembe, addig Gyulai inkább együtt érez a 
megcsalt s csalódásaiban is hű férjjel. A legfellen- 
göbb szerelmi nyilatkozatokat, saját dalainak egy- 
egy költői sorát Arthur szájába adta, azokat a for
radalmi eszméket pedig, melyekkel Sand a házas
ság intézményét támadta, Kérey Olivérnek engedte 
át. Sand lázongó szellemének hagyatéka Gyulai no
vellájában legfeljebb az a világfájdalom, mellyel a 
fiatal költő az élet nagy ellentmondásait állapítja 
meg.

Sokkal inkább meglátszott a kor irodalmának 
romantikus légköre Gyulai költői eljárásmódján. 
Mint a francia romantikusok, ő is szerette az ellen
téteket a jellemek s a jellem alkotórészei között, va
lamint a mesterkélt helyzeteket, melyekben az ellen
tétes lelkierők a megdöbbentés célzatával csapnak 
össze. Gyulai azért több, mint utánzó; legtöbbször 
bonyolult valóságnak fogja fel a jellemet s nem 
nyugszik addig, míg a lelki szervezetet alkotórésze
ire s a cselekvényt indítékaira nem bontotta. Hogy 
mégsem tudta költői alkotását oly gazdagon felépí 
teni, mint Sand, annak több oka volt. A tárgy, mplv 
szinte Sand egyéniségéhez volt szabva, meghaladta 
képzeletének erejét. Másrészt a novella vázlatossá 
tette ott az elbeszélést, hol a regény a lélekrajz rész
letezésére bő alkalmat adott. Gyulai, ki a regény és 
novella között oly éles határvonalat vont, tisztán 
látta tévedéseit s egy év múlva 1847. dec. 1-én Szász 
Károlyhoz írt levelében ily szigorú tárgyiasság-
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gal állapította meg saját alkotásának értékét: „Férj 
és nőm gyakorlat és reminiscentia volt regényes fel
fogással és erőszakolt alakkal. Egy-egy hely csak 
megakad benne, de mint egész, keveset ér.“ Mind
ezen fogyatkozások ellenére Gyulai kísérlete méltán 
keltett feltűnést a magyar novellairodalomban. Lé- 
lekrajza vetekedett Jósika báró jellemzésmódjával, 
s előadása sem volt oly keresett, mint Kuthyé. Jog
gal írhatta tehát a Pesti Divatlapnak 1846. nov. 14-i 
számában Vahot Imre, a szerkesztő, hogy Gyulai 
jeles beszélyét még a legszigorúbb műbírák is igen 
kedvező tetszésnyilvánítással fogadták.

Sand kedvelt regénytárgya uralkodott az ifjú 
novellaíró képzeletén Teréz című novellájában is. 
Tulajdonkép Urházy György, az Unió szerkesztője, 
azzal bízta meg Gyulait, hogy egyik munkatársá
nak, Csiszár Amáliának, Nemes grófnénak Változá
sok című novelláját javítsa át; ő azonban a régi he
lyett Teréz címmel egészen újat írt. Mikor ezek 
után az átalakított novella az Unióban megjelent, a 
megnevezett szerzőnő kénytelen volt kijelenteni, 
hogy a neki tulajdonított novellában még,. egy 
szócska sem az ő munkája.1 Ugyanerre az ered
ményre jutott Vahot Imre is, mikor a Pesti Divat
lapban Nemes grófnénak Változások című novellá
ját kiadta s az átdolgozottal összehasonlította.2 A 
Teréz című novella tehát minden tekintetben any- 
nyira eredeti alkotás, hogy benne Gyulai novella
írói egyéniségének újabb nyilatkozását láthatjuk.

1 Múlt És Jelen. 1847. 80. (okt. 7.) sz.
2 Csiszár Amália: Változások. Pesti Divatlap. 1847. 

47. (nov. 18.), 48. (nov. 25.), 49. (dec. 7.) sz.
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A cselekvény előterében itt is ugyanaz a ba
rom alak áll, kiknek viszonyáról Sand szónokolt 
első regényeiben, fökép Indiánában. Teréz, Várnán 
gróf egyetlen leánya, épúgy nem tud ellentállani a 
hódító Váray bárónak, mint Indiána a maga csábí
tójának, de csalódásain keresztül ő is meglátja s 
megszereti Handorfit, az önfeláldozó fiatal gyárost, 
mint Indiána a halál kapuja előtt Ralphot. Elbeszé
lés közben egy helyen Gyulai maga is felfedezi 
Handorfi lelkesült arcán Ralph vonásait. Sand és 
Gyulai költői tárgyainak rokonsága azonban csak 
ennyi és nem több. Gyulai új tartalommal töltötte 
meg Sand tárgyának körvonalait.

Sand hősei a Teréz című elbeszélésben elvesztik 
romantikus környezetüket s rejtelmes jellemüket; 
magyar levegő s a mindennapi élet világossága 
veszi körül őket. A magyar világ átalakító ereje 
meglátszik Varnau grófon is. Még inkább követte 
Gyulai saját költői egyéniségének sugallatát, mikor 
az összeütközéseket megfosztotta borzalmas elemeik
től s a cselekvényt a szereplő egyének jelleméből 
fejtette ki. így tárgya egyszerűbbé vált, de teljesen 
beleillett a műfaj keretébe; rajzán valami józan 
realizmus ömlött'el, de ez egy éles ítéletű és mély 
érzésű költői lélek bensőjéből tört elő. Minél inkább 
elmerült Gyulai a francia romantikának, főkép Sand 
költészetének tanulmányozásába, annál inkább tu
datára ébredt saját egyéni költői hajlamainak. Te
vése az egyszerűségnek és valószerűségnek szerete- 
tével már ily önismeretnek kétségtelen jele.

Egyelőre Gyulai alkotóerejét az uralkodó iro
dalmi divat tartotta hatalma alatt, s képzeletét in-
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kább vonzották a szemkápráztató, mint az egyszerű, 
de mély értelmű feladatok. Mikor 1847 első felében 
az Unió számára Az aranycsináló című novelláját 
megírta, akkor is ünnepelt mintaképeinek vissz
fénye tükröződött költői tárgyán. A novellát Lr- 
házy György, az Unió szerkesztője, már 1847. jan. 
15-én Pataki Ferenchez írt levelében említette. Gyu
lai leginkább április elején alkothatta meg novellá
jának tervét s április második felében merülhetett 
el költői munkájába; művének végső részét pedig, 
mint Szász Károlynak írta dec. 1-én, nyáron a 
vajdakamarási Bethlen-kúriából küldözte Kolozs
várra. Július második felében mégis el kellett ké
szülnie a novellának, mert az Unió augusztus köze
pére már kikerült a sajtó alól.1

A múlt tisztelete, a vad szenvedélyek költészete, 
mely a magyar regényirodalomban s a kolozsvári 
színpadon oly diadallal vonult fel, Gyulai figyel
mét is a történeti elbeszélés s a tragikum világa 
felé vonta. A novella tervének kialakulásába bele
játszottak Gyulainak deési emlékei is, fökép azok a 
hírek, melyek Deésen Czakó Zsigmond atyjának, 
Czakó Jánosnak végzetes szenvedélyéről, az arany- 
csinálásról keringtek.2

A történeti háttér Gyulai novellájában Izabella 
fejedelemasszony kora. Ebből emelkedik ki az a 
megrázó tragédia, melynek középpontjában Darvay 
Ábrahám, az aranycsináló áll. Darvay lelkén az 
aranycsinálás szenvedélye leginkább akkor hatal-

1 Erdélyi Hiradó. 1847. 274. (aug. 15.) sz.
2 Galamb Sándor: Gyulai Pál novellái. Irodalom

történeti Közlemények. 1921. XXIX—XXXI. k. 108. 1.
12
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masodott el, miután nejét féltékenységből megölte s 
egyetlen fiát kitetette. Rögeszméjének áldozata Zu
leycha, az elrabolt török leány is, kit tizenhatodik 
évéig nevelt, hogy a leány szerelmes szívének ki
omló vérében találja meg az örök ifjúság és arany- 
csinálás szerét. A végzet műve, hogy Zuleycha in
kább magát ölte meg, Darvayt pedig tulajdon fia, 
Zuleycha férje, Tabán szúrta le.

Darvay Ábrahám tragédiájának puszta vázlata 
is elárulja, mit köszönt Gyulai történeti novellája 
a magyar romantikus költészetnek. Mielőtt Gyulai 
Izabella fejedelemasszony korának regényes viszo
nyait rajzolta, előtte már Jósika Miklós br. és Ke
mény Zsigmond br. is rámutattak Erdély fejedelmi 
korszakának költői voltára. Náluk láthatta Gyulai 
Nyugatnak és Keletnek, a keresztyén és török vi
lágnak izgató szembeállítását is, mit oly kedvvel 
emelt ki Tabán és Zuleycha szerelmének rajzában. 
A gyermekkitevést, mint a tragikus végzet indíté
kát Vörösmarty példájára leginkább a Vér nász 
után alkalmazhatta. A cselekvénynek egy-két moz
zanatában úgy tetszik, mintha Gyulai képzeletét 
Garay költészete, főkép Báttori Erzsébet című drá
mája is segítette volna.1 Nem lehetetlen, hogy Dar
vay kitett fia is innen nyerte a „Tabán“ nevet. Ga
ray Tabánja is, mint Gyulainak ily nevű hőse, rej
télyes eredetű, kitett gyermek. Mindegyik merész 
kalandra vállalkozik szerelméért; az egyik egy

1 Garay történeti drámáját, mely 1840. dec. 7-én 
került Kolozsvárott színre, Gyulai is láthatta. (Fe- 
renczi Zoltán: A kolozsvári színészet és színház törté
nete. 1897. 507. 1.)
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szörnyű nö börtönéből, a másik egy gonosz, öreg 
ember karmai közül akarja árva kedvesét megsza
badítani.

A közös indítékokkal Gyulai átvette a romanti
kának egész szellemi készletét is. Szerette a vadon 
tájakat merész begyvonalaikkal és sötét fenyveseik
kel, örömest mutogatta az elhagyott csonka várat, 
hová csak kötélhágcsón lehet jutni, s mindezeket a 
tájrészeket behintette a holdnak rezgő fényével. 
Ilyen vidéken jártak s ilyen várakban laktak Jósika 
regényhősei. Megegyezett Gyulai Jósikával a rej- 
telmesség szeretetében is. Darvay Ábrahám rokon- 
lelkekre találhatott volna A csehek Magyarországon 
című regény hőseiben" főkép Bretizlávban, az öreg 
csillagászban, még inkább az öreg Káldorban, ki 
minduntalan másvilági szellemekkel közlekedik. 
Együtt lelkesült Gyulai Jósikával a középkorért is. 
A legszebb, mit Tabánról mondhatott, a kővetkező 
megjegyzés: „Ő lovag volt, kinek a középkor leg- 
rajongóbb századaiban kellett volna születnie.“

Hasonlókép kiütköznek a szellemi rokonságnak 
határozottabb jelei Gyulai novellája és Kemény 
Zsigmond br. regényköltészete között.1 A gyermek - 
kitevés romantikus indítékát Gyulai majdnem úgy 
aknázta ki, mint Kemény Zsigmond br. Izabella 
királyné és a remete című regényében. Ttt-ott hatás
sal volt Gyulai novellájára Kemény Gyulai Pálya 
nak első kötete is. Gyulai épűgy rajzolta a XVI. 
századi titkos mesterségek híveinek érzelem- és 
gondolatvilágát az aranycsináló Darvay Ábrahám-

1 Angyal Dávid id. m. 39. 1.
12*
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ban, mint Kemény Zsigmond br. Farkas István
ban, a ravasz és ábrándos asztrológban. Épúgy rész
letezte Darvay világnézetének jellemzésére Darvay- 
nak kedvelt alchimistáival, főkép Paracelsus-szal 
való kapcsolatát is, mint ahogyan előtte már Ke
mény báró jelezte a filozófiai eszméket, köztük 
Paracelsus természetbölcseleti elveit is, melyek 
Gergely diák gondolkodását járták át. Mindez elosz
lathatja Galamb Sándor kétkedését1 s meggyőzően 
bizonyítja, hogy Gyulai Az aranycsináló írása köz
tien olvasta Kemény regényét. Az Életképeknek
1847. márc. 13-i számában olvashatta a regénynek 
remek bevezető részét, március végén vagy április 
elején pedig már kezében lehetett az első kötet, 
melynek megjelenését a Pesti Hírlap márc. 25-én 
jelentette. Szász Károlyhoz ápr. 29-én írt levelében 
maga is elárulta Kemény regényével való benső 
kapcsolatát azzal a kijelentésével, hogy Kemény 
regényének kimaradt mutatványa az egész Unió 
zsebkönyvvel felér.

Minden romantikán túl azonban a kor- és jel
lemrajz kimélyítésében már egészen egyéni jeggyel 
nyilatkozott a fiatal novellaíró költői ereje. Gyulai 
már azzal is határozott történeti érzéket árult el, 
hogy költői rajzának tárgyául az aranycsinálás 
szenvedélyét választotta, mely a XYI. században 
mind külföldön, mind Magyarországon állandó iz
galomban tartotta a tudós- és kalandorvilágot. A 
XVI. századnak rejtelmes természettudományi né-

1 Galamb Sándor: Gyulai Pál novellái. Irodalom
történeti Közlemények. 1921. XX IX—XXXI. k. 107. 1.
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zeteit tárta föl előtte az a két XVI. századi és egy 
XVIII. századi latin könyv is, melyeket 1846-ban a 
kolozsvári református kollégium könyvtárából ott
honi használatra vett ki. Költői tárgyának valóban 
legmélyéig hatolt, mikor a megdöbbentő áldozatok 
mellett látta azokat a nagy szolgálatokat is, melye
ket a tudomány a bűbájos mesterségeknek köszön
het. Hasonló történeti érzékkel emeli ki Gyulai a 
hiteszmék hatalmát Tabán és Zuleycha jellemzésé
ben is s rajzának igazságára a kor szellemét idézi, 
melyben „hitért szenvedni, lemondani mindenről 
édes öröm volt“.

A jellemzés biztos történelmi alapjaira Gyulai
nak egyik bírálója már 1847-ben a Szépirodalmi 
Szemlében rámutatott.1 Ugyanaz a cikkíró megálla
pította Gyulai jellemrajzainak lélektani igazságát 
is. Tetszését különösen megnyerte az a hely, hol 
Peturt, Darvay szolgáját, a vörös bor a kiontott 
vérre, s az aranyszínű bor az áhított aranyra emlé
kezteti. Gyulai jellemzésmódjában kétségtelenül itt 
is, ott is a realizmus elemei tűnnek fel, csakhogy 
eszközei még nem elégségesek a romantikus tarta
lom igazolására. Legbiztosabbnak érzi magát a fia
tal novellaíró, mikor mint hőseinek kritikusa jelle 
műket elemezheti s magasabb szempontból ítélheti 
meg. Ilyenkor teljes mértékben érvényesül prózai 
stílusának szépsége és ereje.

Maga Gyulai a legszigorúbban ítélte meg köl
tői munkájának fogyatkozásait. Azért épen nem 
kápráztatta el a Szépirodalmi Szemlének terjedel-

1 Szépirodalmi Szemle. 1847. 19. (nov. 7.) szám.
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mes bírálata, mely szerint „ilyen mű darab idő óta 
csak tévedve jelent meg a magyar zsebkönyvekben“, 
habár az elismerő szavakban Erdélyi János néze
teire ismert is. Bizonyára époly nyugodtan olvasta 
a Hon És Külföldben a szerkesztőnek, Szilágyi Fe
rencnek, részletes kifogásait is, melyek leginkább 
Gyulai költői tárgyának, az alchimiai eszmének 
sivárságára vonatkoztak.1 Gyulai Darvay Ábrahám 
tragédiáját érdekes regénytárgynak tartotta, de — 
saját szavai szerint — annál inkább érezte, mennyit 
vétett regényhősei ellen. A Szépirodalmi Szemle jó 
véleményének indítóokait is következőkép magya
rázta: „Ismeretlen vidéki író, néhány érdekes hely
zet, néhol lélektani menet és műgond és novellairo
dalmunk Saharája.“ A könnyelműség vádja ellen 
csak a mostoha körülményekben látott némi ment
séget, melyek között novelláját írnia kellett.1 2

Az az út, melyet Gyulai a szabadságharcig 
novelláiban tett meg, ugyanaz, mint amelyen már 
előtte Kemény Zsigmond br. járt első regényeiben. 
Költői terveiket mindketten a romantika eszmekö
réből vették s műveiket mégis a realizmus szelle
mében törekedtek felépíteni. Megegyeztek a tragi
kum szeretőiében és értelmezésében is, s mindegyi
kük kötelezőnek érezte magára nézve a lélektani és 
történelmi realizmus törvényeit. Az érintkező pon-

1 Hon És Külföld. 1848. 33. (ápr. 25.) szám. — A 
cikk névtelenül jelent meg, de mivel a 17. számban kö
zölt szerkesztői megjegyzéssel teljesen megegyezik, 
joggal tekinthetjük a szerkesztő nyilatkozatának.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1847. dec. 
1-én írt levelét.



GYULAI PÁL 183

tok mellett azonban vannak a két költői egyéniség 
között jelentős eltérések is. Keménynek nagy mére
tekhez szokott képzelete szinte tobzódik a költői 
alakok és helyzetek egyénítésében, úgyhogy köny- 
nyen eltorzítja regényeinek szerkezetét. Vele szem
ben Gyulai alkotó ereje sokkal korlátozottabb, úgy
hogy regénytárgyait is megfosztja nagy arányaik
tól és természetes részleteiktől. Gyulaiban nagyobb 
a kritikára való hajlandóság. Novellái inkább az 
elmélkedés, a műgond nyomait viselik magukon, 
míg Kemény regényei a rendkívüli költői erők köz
vetlen kirobbanásainak látszanak.

A kétség és remény, mellyel Gyulai a szabad
ságharc előtt novellaírásának izgalmait kísérte, leg
inkább jelezte novellaköltészetének feleletre váró 
kérdéseit. ízlése a romantika és realizmus között in
gadozott, becsvágya a regény felé vonzotta, költői 
tehetsége meg a novellaírásra utalta. Az ellentétes 
lelkierők küzdelme gyakran megzavarta a költői 
alkotás összhangját, de Gyulai ifjúkori novelláinak 
tulajdonképeni jelentőségét nem is esztétikai érté
kük adja meg, hanem az a hatás, melyet a költői 
egyéniség kibontakozására tettek. Gyulai bennük 
ismerte meg a prózai elbeszélő műfajok törvényeit, 
bennük fedezte fel saját költői egyéniségének hatá
rait s bennük jelölte meg a további fejlődés irá
nyát.



A RÉMURALOM IDEJÉN.

Komárom feladása után megkezdődött a bosszú 
munkája a leigázott országban. 1849. okt. 6-án 
Batthyány Lajos grófnak s az aradi vértanúknak 
kivégzése egész borzalmasságában tárta a nemzet 
elé a rémuralom valóját. Ezentúl mindenkinek sorsa 
felett sötét végzetként lebegett a mindenható főkor 
mányzónak, Haynaunak vérfagylaló szeszélye. Pes
tet is állandó rettegésben tartották a hadi törvény
szék ítéletei, hiszen az éjtszaka csöndjét mindunta
lan fegyveresek zaja zavarta meg, kik valamely 
szörnyű váddal terhelt magyar hazafit kísértek az 
Újépületbe.1

A rémuralom legsötétebb napjai Gyulai Pált a 
főváros közelében Gyomron a Teleki-kastélyban 
találták. A kastélyt a műszeretö Teleki Sámuel gr. 
rendelkezése szerint egy évtizeddel előbb Pollák, a 
Nemzeti Múzeum építője, nemes klasszikus ízlés
ben építette. A magas, egyemeletes palota tekinté-

1 Vacliott Sándorné: Rajzok a múltból. II. 1889. 
139. 1.
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lyes homlokfalával s jón oszlopcsarnokával mesz- 
szire ellátszott a végtelen magyar síkság szélén a 
facsoportok közül, s amint szabályos vonalaival a 
biztonság érzetét keltette a nézőben, biztos mene
dékül szolgált a Teleki-családnak is a nehéz idők
ben. Itt élt Teleki Sámuel gr. nejével, Jeszenák 
Lujza bárónővel s három gyermekével; itt látta a 
kastély ura vendégül vejét, Teleki Domokos grófot, 
valamint egész liázanépét.1

Teleki Domokos gr. élete leginkább Gyömrö 
és Pest között oszlott meg. Számadáskönyve sze
rint gyakran berándult a fővárosba, sőt sokszor 
hosszabb időre is bent maradt állandó szállásán, a 
Teleki-házban. Az 1850. év júliusát és augusztusát 
egészségének helyreállítása végett lseidben töltötte, 
novemberben pedig szanaszét fekvő erdélyi birto
kait látogatta végig. Mindez idő alatt hol hagyhatta 
volna nyugodtabban családját s a hozzá tartozó nagy 
személyzetet, mint Gyomron 1 A fiatal grófné anyai 
gondjai is megszaporodtak azóta, hogy 1850 szep
temberében Géza fia megszületett. Hol találta volna 
meg ő is másutt azt a mindenre kiterjedő figyel
met, mellyel a szülei ház fogadtai Ezért maradt a 
grófi család 1850. folyamán állandóan Gyömrőn s 
csak december közepén költözött ismét vissza 
Pestre. A búcsúzásra céloz a gróf számadáskönyve 
dec. 15-én a gyömrői cselédeknek juttatott ajándé
kokkal s az útiköltség adataival.1 2 Az átköltözés ide-

1 Magyar Nemzetiségi Zsebkönyv. Főrangú családok. 
1888. 245., 246. 1.

2 Lásd Teleki Domokos gr. számadáskönyvének 
1850. évi részét.
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jét jelöli meg Gyulai Pál is, mikor 1850. dec. 20-án 
azt írja Szász Károlynak, hogy csak két nap óta 
lakik állandóan Pesten.

A szabadságharc eszméi s a rémuralom véres 
tettei annál mélyebben foglalkoztatták Gyulai ér
zelem- és gondolatvilágát, mert hatásukat közvetlen 
közelében szemlélhette. Teleki Sámuel gr. testvé
rei: Ádám gróf, a császári érzelmű tábornok, Jó
zsef gróf, Erdély kormányzója, László gróf, a for
radalmi kormány párizsi követe a legellentétesebb 
politikai irányokat példázták előtte.1 1849. okt. 10-én 
meg Gyömrövel együtt Gyulait is gyászba borította 
az a hír, hogy Teleki Sámuelné grófné bátyja, Je- 
szenák János br., a forradalmi kormánybiztos, bitó- 
fán végezte életét.1 2 Két évtized múlva éppen Gyulai 
írta meg a vértanú sírversét. Ily környezet tág teret 
nyitott a politikai eszmecserére. Bizonyára a gyöm- 
rői Teleki-kastélyban is szenvedélyes kifakadások 
hangzottak el a hatalom bitorlói ellen, de a Teleki 
grófok mégis inkább követték a család legfőbb te
kintélyének, Teleki József grófnak politikáját, ki az 
önkényuralom igazságtalanságaival szemben a nem 
zeti erők egyesítését tartotta feladatának. Az Aka
démia tudós elnöke ugyanis, bár a betegséget már 
szervezetében hordta, majd minden akadémiai ülésre 
beutazott Szirákról Pestre3 s pesti útja alkalmával

1 Nagy Iván: Magyarország családai. XI. 1865. 
93—95. 1.

2 Márki Sándor: Az 1848—49. évi szabadságharc 
története. (Szilágyi Sándor: A magyar nemzet törté
nete. X. 1898. 393. 1.)

3 Akadémiai Értesítő. 1850., 1851.
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könnyen kitérhetett Gyömröre is. Többször találkoz
hatott Teleki Domokos gr. a volt kormányzóval 
Pesten a Teleki-házban s az Akadémiában is.

A sötét korképet, mely Gyomron nyomódott 
Gyulai leikébe, kiegészítette egy-egy üldözött hon
véd megjelenése, ki álnéven rejtőzködött a kas
télyban vagy a tiszttartó ügyeskedésével kerülte el 
a zsandárok fürkésző tekintetét. Így talált mene
déket 1849 őszén Teleki József gr. birtokain is szá
mos magyar író, köztük Yachott Sándor, kit a gróf 
tudtával hetekig rejtegetett a tiszttartó a sziráki 
kastélyban.1 Gyulai bensőséges rokonérzéssel kísérte 
a szabadságharc hőseinek és áldozatainak sorsát; 
annál élesebb gúnnyal fordult 1850. jan. 20-i levelé
ben Szilágyi Sándor ellen, aki oly könnyelműen 
ítélkezett egyik munkájában a magyar forradalom 
férfiairól. Ekkor már Görgeit is áldozatnak tartotta 
s Szász Károlynak Görgei Artur című költeményé
ben különösen azt a részt szerette, mely az egykor 
ünnepelt, majd hálátlanul elhagyott vezér szenve
déseit rajzolja.2 A hazafiúi lélek izgalmainak, a két
ségnek és reménynek szabad kifejezését megakadá
lyozhatta az önkényuralom, de a gyömrői napoknak 
gyászos és felemelő benyomásai még évek múlva is 
fel-feltűntek a költő emlékezetében. Igazi költői ér
tékük legteljesebben az 1849. év őszének művészi 
rajzában érvényesült, melyet Gyulai oly bensőséges 
líraisággal illesztett Rom.hányijébn.

A korviszonyok hatását a napi gondok tették
1 Vachoít Sándorné id. ni. II. 129—131., 137., 138. 1.
2 Lásd Gyulai Pálnak Szász Ivárolyhoz 1850. máj. 

11-én írt levelét.
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komorabbá. Azok a nagy terhek, melyekkel az ön
kényuralom az erdélyi birtokos osztályt sújtotta,1 
arra kényszerítették Teleki Domokos grófot, hogy 
mindennemű kiadásait összébb vonja. Titkárát 
megtartotta ugyan, de hogy kellőképen foglalkoz
tathassa, új meg új munkakörbe állította s havi fi
zetését ötven forintról húszra szállította le. így 
készítette Gyulai egyfelől az udvari cselédek szer
ződéseit s vett részt a gróf széleskörű levelezésében, 
másfelől pedig tanította az első házasságból szüle
tett grófkisasszonyokat, a tizenhárom éves Zsófiát 
s a két évvel fiatalabb Jozefint. Helyzetének jel
lemzésére maga írta 1850. máj. 11-én Szász Ká
rolyinak: „Én most is, mint a forradalom alatt, hí
ven teljesítem titoknoki, tanítói, irnoki s tudja 
Isten, még miféle kötelességeimet. Szegény és nyo
morult vagyok most is, mint azelőtt.“ A hiányzó 
összegeket az irodalomból törekedett megszerezni, 
de a szerkesztők szűk marokkal osztogatták az írói 
díjakat. Zavaros pénzügyeit leginkább leleplezi sür
gető leveleiben, melyekkel szerkesztő barátjának, 
Szilágyi Sándornak szívét akarja meglágyítani. 
1849 végén azt írja, hogy minden pengőre szüksége 
van, mert becsületes lábbelije sincs.1 2 1850 tavaszán 
és nyarán meg majd a szabónál levő tartozását sze
retné írói díjaiból lefizettetni, majd megszorult 
öccse, Sándor számára kér húsz forint előleget. Kii-

1 Beksics Gusztáv: I. Ferenc József és kora. (Szi
lágyi Sándor: A magyar nemzet története. X. 1898. 
434. 1.)

2 A levél keltezetlen, de a benne levő újévi ígéret 
alapján 1850. jan. 1-e előtt keletkezett.
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Ionosén öccsének kérő szava nyugtalanította. Aggo
dalmában még azt is felajánlotta Szilágyinak, hogy 
olcsóbban dolgozik, mint más, csak minél előbb se
gíthessen becsén. Számításait teljesen keresztül
húzta az epeláz, mely 1850-ben többszőr ágyba dön
tötte s hosszabb időre minden munkától visszatar
totta, Leghevesebben gyötörte a baj augusztus kö
zepétől szeptember közepéig; ekkor felkelt ugyan, 
de lábadozó állapotában októberben újra meghűlt, 
úgyhogy csak december elején nyerte vissza egész
ségét.

A gyömröi napok komorságán idővel mind 
többször törtek át derültebb hangulatok. A közös 
aggodalmak és remények bensőbb kapcsolatot te
remtettek Gyulai s a grófi család között. A szíves 
viszonyról maga Teleki Domokos gr. tett tanúságot, 
mikor pesti útjai alkalmával Pestre s Pestről 
Gyömrőre hordta titkárának leveleit. Csak a ro
konérzés jele lehetett az a szép tengeri csiga is, 
melyet Teleki Sámuel gr. ifjabb fia, Gyula gróf 
küldött Gyulainak egyik tenger partjáról.1 Azután 
mennyi vonzó benyomással vette körül az ifjú tit
kár költői lelkét az társaság, mely oly gyakran 
gyűlt egybe a gyömröi kastélyban, hogy együtt bú
suljon vagy reménykedjék! Így fogadtak Teleki 
Domokos gr. és neje is 1850. márc. 7-e táján na
gyobb társaságot, minthogy a gróf, mint szám
adáskönyvében feljegyezte, ez időben nagyobb ösz- 

. szeget adott át nejének egy estély költségeire. Bár-

1 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1850. júl. 
21-én írt levelét.
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mily viszonyban volt is Gyulai a vendégsereggel, 
lelkét állandó izgalomban tarthatták a gyömrői ösz- 
szejöveteleken a szállongó hírek, az érdekes hely
zetek és egyének. Ha a kor hátterében észrevette 
a bujdosó honvédtisztet, hogy évtizedek múlva 
utána rajzolja meg Romhányi főhősét, épúgy fel
tűntek már előtte főúri környezetében azok a vonzó 
külsejű és lelkű hölgyek is, kik Romhányi hősnőjé
nek rajzához szolgáltak mintául. Közülök egyre, 
Teleki Domokos gr. nejére, Teleki Klementina gróf
nőre, Rudnay Józsefné, Veres Szilárda mutatott 
rá, ki leánykorában a nemzeti elnyomás éveiben 
jól ismerte a gyömrői kastély életét.1 A fiatal 
grófné nemes jellemvonásaival méltán felkelthette 
a költői lélek figyelmét. Erélyéről tanúskodott az 
a rend, mellyel férje távollétében a családi és gaz
dasági ügyeket vezette. Áldozatrakész hazaszere
tetéről viszont bizonyságot tett akkor, mikor a rá 
bízott pénztárból majd egy lengyel menekültnek, 
majd az aradi foglyoknak nyújtott segítséget,1 2 3 
vagy mikor a szabadságharcban elpusztult Zalatna 
lakosai számára gyűjtött adományokat.8 Gyulai a 
grófné bizalmát őszinte tiszteletadással viszonozta 
s bizonyára részben rá is gondolt, mikor később

1 Rudnay Józsefné Veres Szilárda úrnő levélbeli 
közlése. — Veres Pálné Beniczky Hermin és gr. Teleki 
Sándorné Teleki Jozefin grófnő emlékezete. Összeállí
totta Gönczy Béla. 1915—16. 35. 1.

2 Lásd Teleki Domokos grófnak 1850. évi számadás
könyvében a „Feleségem által ischli távollétem alatt 
tett költségek és bevételek“ című részt.

3 Pesti Napló. 1851. 350. (máj. 8.) sz.
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RumJiúmyijábim a kötelességeinek élő s a leigázott 
nemzetével együtt érző Telegdi grófné jellemét 
megalkotta.

Egyébiránt Gyulait magas szellemi igényeivel 
szemben az élet külső formái kevésbbé izgatták, s 
szobájának egyszerű berendezésére következtethe
tünk fenyőfa íróasztalából, melyről egyik Szilágyi
hoz írt levelében emlékezett meg. Ügy látszik, örö
mest érintkezett a falusi értelmiséggel is s jól is
merhette a református lelkészt, kivel együtt taní
totta a Teleki gróf kisasszony okát.1 Leginkább sze
rette mégis a magányt, hol visszavonulhatott költői 
és írói tervei vagy könyvei közé. Kedves helye le
hetett a grófi park sudár fáival s ízléses virágcso
portjaival. örömest bebarangolhatta a falu határát 
is s álmodozva állott meg a hullámzó tó és csevegő 
csermely partján. Azért tudta Tavnszéj című köl 
töményében az 1850. évi tavaszi természetnek tit
kos beszédét annyi költőiséggel magyarázni. A lá
zottá a puszta, — saját szavai szerint — „a sza
badság jelképe, végtelen terével, végtelen egével s 
végtelen csendjével.“ llyfajta lírai alapokra bukka
nunk a Három beteg című novellában, melyet 
Gyulai 1850. ápr. 30-a előtt Gyömrőn írt, főkép az 
alföldi táj lelkes rajzában.1 2

Gyömrőnek azonban a költői és írói egyéniség 
fejlődésében legnagyobb jelentőséget Pesthez való

1 Lásd Teleki Domokos gr. számadáskönyvében az 
1850. nov. 11-i bejegyzést.

2 Lásd a Magyar Emléklapok (1850.) V. füzetét, 
mely 1850. ápr. 30-án jelent meg. A fentebbi kifejezése
ket később Gyulai a szövegből kihagyta.
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közelsége adott. Hogy Gyulai ezt a közelséget ki is 
használta, maga árulja el leveleiben, mikor folyton 
azt emlegeti, hogy nem régiben Pesten járt, s hogy 
legközelebb ismét beutazik. Mindez csak megerősíti 
Szilágyi Sándor visszaemlékezését, mely szerint 
Gyulai majdnem minden héten berándult Gyömrő- 
röl Pestre.1 Néha titkári teendői hosszabb időre is 
a fővárosban tartották. így írta 1850. jún. 1-én 
Szász Károlynak, hogy a tél folytán másfél hóna
pot töltött Pesten. Ez leginkább 1850 februárjában 
és márciusában történhetett, minthogy Teleki Do
mokos gr. számadáskönyvében ez időben fordulnak 
elő többször Gyulai étkezésének költségei. Biztos 
háttérül szolgált Gyulai pesti tartózkodásainak a 
Szervita-téri Teleki-ház, hol grófjával együtt ö is 
lakott. Lassanként gondolatvilágán annyira uralko
dott Pest, hogy a távolban is lelki szükségletévé 
vált a vele való érintkezés. Ezért levelezett oly 
sűrűn pesti szerkesztő barátjával, Szilágyi Sándor
ral; ezért várta oly türelmetlenül a pesti irodalom 
legújabb termékeit.

Az a Pest, melyet 1849 őszén s 1850-ben látott 
maga előtt Gyulai Pál, minden tekintetlxm ellentéte 
volt a szabadságharc előtti rohamos fejlődés képé
nek. Amint, az épületek még magukon hordták a 
bombázás nyomait, a város szellemi élete is romok
ban hevert. Az elnyomó hatalom megnyittatta 
ugyan a Nemzeti Színház kapuit, hogy a jó kedv 
látszatát tűzze lobogóul a gyász fölé, de a nemzeti

1 Szilágyi Sándor: Rajzok a forradalom utáni 
időkből. 1876. 12. 1.
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érzés legkisebb nyilatkozását is száműzte a szín
ház falai közül. Még kérlelhetetlenebb üldözés tár
gya volt a betű. A pesti irodalom, mely a szabad
ságharc előtt magas eszményeivel s nemzeti formái
val világirodalmi színvonalra emelkedett, Gyulai 
szavai szerint Kazinczy kora előtti időszakba esett 
vissza.1 Az íróknak egy része a haditörvényszék 
hatalmába került vagy vidéken bujdosott, más ré
szét a cenzúra vagy a nyomasztó közhangulat hall
gattatta el. Az irodalom megmozdulását 1849 őszén 
két lapnak: a Magyar Hírlapnak s a Hölgyfutárnak 
megindulása jelentette. Az első, melyet Szilágyi 
Ferenc, Gyulainak egykori tanára szerkesztett, az 
önkényuralmi kormány politikai szócsöve volt; a 
másikban Nagy Ignác vezetésével a legújabb szép- 
irodalom vonult fel. Amennyire izgalomba hozták 
Gyulait az irodalmi élet biztató jelei, annyira sie
tett a pesti íróvilággal való kapcsolatait megújítani 
és kibővíteni.

Valójában Gyulai ahhoz az írótársasághoz tar
tozott, mely a Megyeház-utca sarkán levő Arany 
Ökör kávéháznak első emeleti termében minden 
nap délután gyűlt össze. Rajta kívül ide jártak: 
Bérczy Károly, Berecz Károly, Obernvik Károly, 
Síikéi Károly, Szilágyi Sándor, Vahot Imre s 
néha a Bején káplánkodó Szász Károly is. Közöt
tük Szilágyi Sándor nem annyira írói tehetségé
vel, mint inkább kivételes helyzetével jutott ve
zető szerephez. Neki, Szilágyi Ferenc fiának, több

1 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1850. jún. 
1-én írt levelét.
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meg volt engedve, mint másnak. Ő írhatott köny
vet a szabadságharcról, rendezhetett hangversenyt 
a beteg Garay javára; ö kapott engedélyt szépiro
dalmi folyóirat megindítására is. Valahányszor 
Gyulai Pestre berándult, ebben a baráti körben 
érezte magát leginkább otthon. Itt bizalmasan be
szélhették meg az irodalomnak kis és nagy kérdé
seit, közben bemutatták egymásnak legújabb mü
veiket, vitáztak és terveztek.1

A kávéházi írói körnek másik gyülekezőhelye 
a Nemzeti Színházban a drámabíráló bizottság 
páholya volt, melyet nagy látogatottsága miatt 
tréfásan Magyarország legsűrűbb négyszögölének 
neveztek. Gyulai a szabadságharc után is meg
őrizte a színház iránt érzett szenvedélyes vonzal
mát s, mint leveleiből kitűnik, látta Hugo Angelo- 
ját, sőt 1850 nyarán a híres operaénekesnöt, La 
Grange asszonyt is meg akarta hallgatni A próféta 
második előadásakor. Ha a színház munkájában 
méltányolni tudta Shakespeare, Moliére, Schiller, 
Hugo, Gutzkow drámai eszméinek művészi ma
gyarázatát, époly örömest részt vett azokban a vi
tákban is, melyekkel az írói páholy közönsége a 
magyar drámai újdonságokat fogadta, hiszen ket
tőről, Dobsa és Szigeti színművéről maga is irt 
bírálatot. A bírálgatás éle és tréfa között tovább 
folyt a Váci-utcai Porszász-féle vendéglőben, hol 
Gyulai asztal körének tagjai színház után Vacso
rára verődtek össze.

1 Szilágyi Sándor id. m. 12., 40—42. 1. — P. Szath- 
máry Károly id. m. 123. 1.
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Némikép más jellemű társasággal találkozott 
Gyulai egyik-másik este Szilágyi Sándor lakásán 
a Régi Posta-utcában. Ez valósággal egy darab 
Erdély volt. Fő érdekességét Bartalus zenéje mel
lett Kemény Zsigmond br. sötét eszméi, továbbá 
Brassai és Gyulai vitái adták meg. Néha Szilágyit 
jelentős írói jövedelmei bőkezűségre csábították, 
úgyhogy a nála levő írói társaságot meg is vendé
gelte.1 Legnagyobb lelki haszonként vitte innét 
Gyulai magával Kemény Zsigmond br. egyénisé
gének hatását. Ennek jeléül emlegette a nagy írót 
oly sokszor Szász Károlyhoz írt leveleiben; majd 
szellemének különösségeit érintette, majd tervei
ről, készülő és kész irodalmi alkotásairól tudott 
érdekes adatokat. A két Wesselényiről és Széche
nyiről szóló tanulmányokat még kinyomtatásuk 
előtt olvasta s elragadó szépeknek találta.

Amint az irodalmi tér 1850-ben mind jobban 
kiszélesiilt, Gyulai ismeretségeinek köre is egyre 
növekedett. Ekkor indult meg a Pesti Napló kor
mánypárti szellemben, míg később Bánffy szer
kesztésével mind ellenzékibb jellemet öltött. Na
gyobb mozgalmat idéztek elő az irodalomban Ke
mény Zsigmond br. A forradalom után című röp- 
iratával, majd Csengery Antal Magyar szónokol• 
és státusférfiak című gyűjteményével s Tóth Lő
rinc az Ujabhkori Ismeretek Tárával, melynek 
szerkesztését 1850 vége felé Pákh Albert vette át.1 2 
Gyulai jól ismerte a szerkesztőségi irodák életét,

1 P. Szathmáry Károly id. m. 123., 124. 1.
2 Magyar Hírlap. 1850. okt. 12., dec. 28-i sz.
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azért tudta őket oly híven jellemezni Szász Ká
rolyhoz írt leveleiben. 1850. jún. 1-én legtöbb elis
meréssel nyilatkozott a Magyar Hírlap kiváló 
munkatársáról, az eszes és művelt Kecskeméthy 
Aurélról s a. Pesti Napló újdonságírójáról, Lévay 
Józsefről. Míg az előbbinek határozott hírlapírói 
tehetségéhez fényes jövőt jósolt, addig Lévayban 
— későbbi erdélyi útirajza szerint1 — inkább sze
rette a. költőt, mint az újdonságírót s még inkább 
a mélyen érző barátot. S ha a szomorú évnek 
egyik legbecsesebb vigasztalása Gyulai számára 
Lévay barátsága volt, époly nagy értékeket hozott 
életébe Pákh Alberttel való tartalmas baráti vi
szonya is.

Mikor a humoros író 1850 nyarán tört re
ményekkel s beteg szervezettel tért vissza hazá
jába, hamar meghódította Gyulait szellemének 
gazdagságával s kedélyének bensőségével. Gyulai 
nyíltan megvallotta, hogy a pesti fiatalabb írók 
közül őt tartotta a legjelentősebb egyéniségnek. 
Először 1850. december közepe táján látogatta meg 
Pákhot Úri-utcai lakásán s még egy év múlva is 
örömest idézte emlékezetébe, mint kínálta meg szí
ves házigazdája pipával, s hogyan beszélgettek 
azután együtt sokáig a kandalló mellett.2 Látoga
tását gyakran megismételhette, mert már 1851. 
jan. 20-án azt írta Szász Károlynak, hogy sok jó 
órát töltött Pákh Alberttel. Saját szavai szerint 
reggelig is elhallgatta volna a szellemes írót,

1 Gyulai Pál: Erdélyi úti benyomások. 1921.19.,20.1.
- Lásd Gyulai Pálnak Pákh Albertliez 1851. dec. 

18-án írt levelét. Nyugat. 1911. 738. 1.
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kivált ha Petőfiről beszélt, kinek legjobb és legré
gibb barátja volt. A szíves baráti érzéseket Pákh 
azzal viszonozta, bogy barátjának irodalmi útjait 
saját körében egyengette. Gyulai egyik 1851. évi 
levelében Csengery Antalt is azok között a jó em
berek között emlegeti, kiknek ismeretségét Pákh 
szerezte meg számára. Csengery azonban ekkor 
még csak apróbb szívességekkel mutatta ki Gyulai 
iránt érzett nagyrabecsülését; így ígérte neki, 
hogy a Magyar szónokok és státusférfiak című 
könyvét olvasás végett odakölcsönzi.1

A pesti íróvilágnak még egy érdekes alakja 
foglalt Gyulai viszonyaiban előkelő helyet, Jókai 
Mór. Mikor ő a hitvesi szeretet védőszárnyai alatt 
Pestre érkezett, jó ideig neje lakásán vagy a budai 
hegyekben rejtőzködött; csakhamar azonban „Sajó“ 
álnéven Szilágyi Sándor irodalmi vállalatainak 
legfőbb vonzóerejévé vált. Gyulai kezdettől fogva 
élénk érdeklődést tanúsított Jókai iránt s Szilágyi 
Sándorhoz írt leveleiben sok szeretettel nyilatko
zott róla és irodalmi munkásságáról. A kölcsönös 
rokonérzés lehetett .az oka, hogy Gyulai azon keve
sek közé tartozott, kik előtt Laborfalvi Róza meg
nyitotta férjének rejtőkét. 1850. jún. 1-én már 
Gyulai ily lelkes sorokban számolt be új baráti 
kapcsolatáról Szász Károlynak: „Legtöbb örömöt 
szerzett nekem a Sajóvali ismeretség s — tán 
mondhatnám is már — barátság. Sok jó órát töl
ték vele. Róza is kedves asszony, oly nő, kikkel

1 Lásd Gyulai Pálnak Pákh Alberthez 1851. má.i. 
5-én, júl. 8-án írt leveleit. Nyugat. 1911. 727., 730. 1.
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szeretek együtt lenni.“ A bizalmas viszony ápolá
sát Gyulai is kötelességének érezte s 1850. júl. 
21-én Szilágyi Sándor útján Jókainak tiszteletét 
küldte, Jókainénak pedig, kit Angelo előadásán 
látott utoljára, hódolatát fejeztette ki művészi já
tékáért. Ily célból ajándékozta a nagy művésznő
nek azt a szép tengeri csigát, melyet Teleki Gyula 
gróftól kapott emlékül, előre tiltakozva ajándéká
nak minden élces értelmezése ellen.

A sok változatos egyéniség között, kikkel Gyu
lai Pesten megismerkedett, itt-ott szemébe tűnt 
egy-egy vonzó női alak is, mint Jókainé Laborfalvi 
Róza. Egyik levelében örömest jegyezte meg, hogy 
Kecskeméthy Aurél szép neje is szívességgel visel
tetik iránta. Különösen nagy mozgalmat idézett elő 
lelkében Petőfiné. Gyulai 1850 júniusának végén 
Garayéknál találkozott vele először s két teljes dél
utánon keresztül gyönyörködött a szép asszony 
szellemének tűzijátékában. A bonyolult női egyéni
ség azonban inkább felkeltette Gyulaiban a lélek
búvárnak, mint a boldogság után sóvárgó szerel
mesnek érdeklődését. Izgatta a Sand György-féle 
jellem, de több könnyelmű életkedvet s több ábrám 
dot fedezett fel benne, mint a nagy francia írónő
ben. Másrészt Gyulait Petőfi iránt érzett tisztelete 
is visszatartotta volna a szerelem gondolatától. Köl
tői kedélyének hullámzása megérzik még Szász Ká
rolyhoz júl. 14-én írt levelén is a szépemlékű órák 
varázsának rajzában. Annál fájdalmasabb volt 
csalódása, mikor augusztus elején Petőfiné látoga
tására sietve, lelkesedésének tárgyát, mint Horvát 
Árpád nejét látta viszont. Felháborodása, melyet a
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találkozás alkalmával alig tudott elrejteni, teljes 
erővel tört ki, mikor Szász Károlyhoz szept. 14-én 
intézett soraiban kérlelhetetlen ítélettel tört pálcát 
a nagy költőnek eltorzult eszményképe felett.

Petőfiné mellett egy más rejtélyes női lélek 
is hatalmába ejtette Gyulai képzelődését. Gyulai 
1850. júl. 14-én emlékezett meg róla először és utol
jára Szász Károlyhoz írt levelének következő so
raiban: „Életemben három nő tett reám nagy ha
tást; az első Emilia volt, a második Kornélia, a 
harmadikat nem nevezhetem meg, különben sem 
ismernéd, — a negyedik Petőfiné.“ Hogy ki volt 
a meg nem nevezett hölgy, az Gyulai titka maradt. 
Hatását maga Gyulai Petőfiné feltűnése elé, tehát 
az 1850. év első felére teszi. Azzal a nyilatkozatával 
meg, hogy hódolatának tárgyát nem nevezheti meg, 
s hogy Szász Károly sem ismerné, azt sejteti, 
mintha érzelmei társadalmi korlátokba ütköznének. 
Ennek az érdekes ismeretségnek végét jelentheti 
az a búcsú, melyet Gyulai 1850 júliusának első felé
ben Midőn elindult című költeményében díszített 
fel költői képzeletével.1 A hajó, mely a költemény 
szerint a hajnali órában a futó folyam síkján tűnik 
el, tulajdonkép az a dunai hajó, mely reggel hat 
órakor indult Pestről Bécsbe.1 2 S amint valóság a 
hajó, épenúgy az a hajónak drága terhe, a fehér 
kendőt lobogtató hölgy is, kit a költő csak a búcsú

1 A Midőn elindult című költemény a Hölgyfutár
nak 1850. évi 13. (.júl. 15.) számában jelent meg s nem 
sokkal megjelenése előtt keletkezhetett.

2 A Pesti Naplónak 1850. ápr. 2-i száma szerint a 
gőzhajó Pestről Bécsbe reggel hat órakor indult.
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pillanatában szeret meg igazán. 1850 júliusában 
pedig Gyulainak nagyhatású nőismerősei közül 
csak a harmadik vállalkozhatott volna a költe
ményben jelzett szerepre; csak ő inthetett búcsút a 
bécsi hajó fedélzetéről. Következtetésünknek meg
felel az elválás időpontja is, minthogy Gyulai 1850. 
júl. 14-i levelében harmadik nőismeretségére már 
mint múlt viszonyra tekint vissza.

Azok az érdekes női egyéniségek azonban, ki
ket a sors a szabadságharc után Gyomron vagy 
Pesten Gyulai körébe vezetett, minden szellemi ki
válóságuk ellenére sem tudták homályba borítani 
az első szerelem csillogó emlékeit. Közülük Gyulai 
kettőt emelt ki: Petőfinét s azt a rejtélyes hölgyet, 
kit Szász Károly előtt nem nevezhetett meg, de 
róluk sem tudott szebbet mondani, mint azt, hogy 
Pataki Emíliával együtt azon négy nő közé tartoz
tak, kik életében legnagyobb hatást tettek reá. Ba
rátaihoz intézett leveleiben hol burkoltabban, hol 
nyíltabban többször célzott ifjúkori eszményképére. 
Mint Emlékkönyvbe című költeményében elárulta, 
éveken át híven megőrizte Pataki Emilia emlék
könyvének egyik lapját, hogy egykor költői vallo
másával ellátva adja vissza az emlékkönyv tulajdo
nosának. Az Emléklapjaimból című költeménye, 
melyet 1848. dec. 2-án ily céllal írt, hamar elvesz
tette időszerűségét, azért 1850 áprilisában Szilágyi 
Sándor lapjában, a Magyar Emléklapokban adta 
ki, nyilván azzal a gondolattal, hogy Pataki Emilia 
emléklapja számára új, megfelelőbb verset fog írni. 
Az e célra kiszemelt Emlékkönyvbe című költemé
nyét is még Pesten készítette el. Ez is azon három
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költemény közül való, melyeket Gyulai még Pesten 
adott át Szilágyi Sándornak a Nagyenyedi Alkum 
számára.1 Régi deési emlékek szövődtek tehát Gyu
lainak pesti élményei közé. Még pesti tartózkodásá- 
nak utolsó napjaiban is meghatva gondolt vissza 
egykori regényes viszonyának hősnőjére, Pataki 
Emíliára s 1851. ápr. 26-i levelében ifjúkorának leg
nagyobb értékei között emlegette azt a hűn emlé
kező női szívet, melyet három évvel azelőtt Erdély
ben hagyott.1 2 Ezért bontakozik ki Gyulainak 1850. 
és 1851. évi költeményeiből az első szerelem rajzá
ból mind gyakrabban s mind hódítóbban Pataki 
Emilia alakja, hogy a költészet a jelenbe játssza át 
a- múltat.

A szép órák, melyeket Gyulai a pesti irodalmi 
és társadalmi körökben töltött el, mély nyomot 
hagytak írói és költői egyéniségén. Az érdekes is
meretségek épűgy gazdagították világnézetét, mint 
azok az eszmék, melyeket a rémuralom túlzásai s a 
nemzeti ellentállás felemelő jelenetei sugalltak neki. 
Mégis mindaz, amit látott, érzett és gondolt, csak 
az irodalom szempontjából jelentett neki értéket, s 
lelkének egész világát az a szerep töltötte be, mely 
reá az irodalomban várt. Mintha életének nagy 
programmját érintené 1850. máj. 11-én Szász Ká
rolyhoz írt levelében is, mikor rámutat a veszélyre, 
mely a nemzeti eszmét az elnyomó hatalom részéről 
az irodalomban fenyegeti, s mikor az elnémított

1 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1851. ápr. 
26-án írt levelét.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1851. ápr, 
26-án írt levelét.
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írók felváltását az új írónemzedék kötelességévé 
teszi.

Amily izgalommal kereste Gyulai saját költői 
nyilatkozásának eszközeit és módjait, époly nagy 
gondja volt mindjárt a nemzeti összeomlás után a 
pesti irodalmi élet színvonalának emelése. 1849-ben 
s 1850 első felében még ö is a Hölgyfutárnak kül
dözgette verseit, csakhamar azonban öt is, mint író
társait, elkedvetlenítette Nagy Ignác elvtelen s 
megalkuvó szerkesztésmódja. Mindnyájukat az a 
meggyőződés vezette, hogy csak jól szervezett iro
dalom adhat a nemzeti ellentállásnak erőt. Ekkor 
vált az Arany Ökörbeli írótársaság törekvéseinek 
állandó tárgyává oly folyóirat alapítása, mely a 
szépirodalom minden értékes munkását össze tudná 
gyűjteni. Minthogy a lap megindítására Szilágyi 
Sándor kapott engedélyt, ö ragadta kezébe a szer
kesztést, habár vállalkozását a pesti íróvilág nem 
nagy rokonérzéssel fogadta.1 Gyulai sem tartotta 
őt vezetésre alkalmas egyéniségnek; félt, hogy töb
bet árt az irodalomnak, mint használ, s hogy az er
délyiekről alkotott rossz véleményt megerősíti. 
Ezért eleinte ellene dolgozott s Yahot Imrét un
szolta, hogy mint régi szerkesztő, ö kezdjen vala
mit, de később mégis kénytelen volt a rendőrség 
választásába belenyugodni. Közreműködését ekkor 
is ahhoz a feltételhez kötötte, hogy Szilágyi általá-

1 Gyulai Pál irodalmi munkásságának rajzához fő 
források: Szilágyi Sándornak Rajzok a forradalom utáni 
időkből (1876.) című munkája, valamint Gyulainak Szi
lágyi Sándorhoz, Szász Károlyhoz s Pákh Alberthez 
1850-ben s 1851-ben írt levelei.



GYULAI PÁL 203

nosan szépirodalmi s nem forradalmi jellemet ád 
folyóiratának, de a kiadó, Heckenast megkívánta a 
forradalmi címet. így indult meg a lap Magyar 
Emléklapok 1848 és 49-böl címmel 1850. máre. 
elején.

Szilágyinak kétségtelen érdeme, hogy az ön
kényuralom legsötétebb napjaiban szóhoz juttatta 
Aranyt, Tompát, Osengeryt, Jókait, Gyulait, Szász 
Károlyt s Tóth Kálmánt, írói egyéniségéből azon
ban mégis hiányzott a határozott ízlés s a magasabb 
irodalmi szempont. Ezeket a fogyatkozásokat ellen
súlyozta Gyulai csatlakozása; Szilágyi is legjobb, 
legkitartóbb munkatársának s legszigorúbb bíráló
jának nevezte öt. Gyulai, mint Szilágyi is meg
jegyezte, valahányszor Pestre berándult, ritkán ér
kezett üres kézzel. Az Emléklapok füzetei számára 
mindig volt egy vagy két verse, sőt az ötödik füzet 
számára egy terjedelmesebb novellája is. Gyulai 
azonban nemcsak dolgozataival emelte a folyóirat 
értékét, hanem tanácsaival is. Ha Gyömrőről nem 
mozdulhatott, sűrűn küldözte Pestre leveleit s épen 
nem fukarkodott éles megjegyzéseivel. Legtöbb ki
fogása Szilágyinak túlzott forradalmi visszaemlé
kezései ellen volt. Ő rostálta meg a szerkesztőhöz 
beküldött dolgozatokat is s biztos ítéletével sok 
ízléstelenségtől óvta meg a folyóiratot. Mindazáltal 
a Magyar Emléklapokat a hetedik füzet lefoglalása 
után június végén mégis betiltották. Hasonló sors 
érte az Emléklapok folytatását, Szilágyinak „Ma
gyar írók Füzetei“ című vállalatát is, melynek 
negyedik füzetére szeptember elején csapott le a 
rendőrség. Gyulai ebben is négy költeménnyel vett
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részt, de már sokkal türelmetlenebbül ítélte meg 
Szilágyi szerkesztésmódját. Mindjárt a címben is 
nagyzolást látott, egyaránt únta az örökös forra
dalmi szellemet s a végnélküli versáradatot, vala
mint a következetlen helyesírást és a sok sajtóhibát, 
úgyhogy Szilágyinak többször tett szemrehányást 
lelkiismertelenségéért.

Még több alkalmat talált Gyulai irodalmi esz
ményeinek érvényesítésére Szilágyi Sándor harma
dik vállalatában, a Pesti Röpívekben. Ez okt. 6-án 
szépirodalmi hetilapnak indult meg, mely a társa
dalom és szépirodalom bírálatát is felvette céljai 
közé. Gyulait annál szebb reményekkel kecsegtette 
az új lap, meri úgy tudta, hogy a szerkesztést Jó
kai veszi át; mellette örömest vállalta volna a segéd- 
szerkesztő szerepét is. Jókai ugyan nem lépett ki a 
munkatárs fedett állásából, de azért Gyulai gyöm- 
rői tartózkodása ellenére is teljes mértékben kivette 
részét a szerkesztés gondjaiból. Ő bírálta tovább a 
dolgozótársak verseit és novelláit, minden második 
számba írt költeményt, majd minden számba irány- 
cikket, s ö vezette az Irodalmi élet című rovatot is, 
melyben a szépirodalom legújabb alkotásairól mon
dott ítéletet. Az iránycikkek névtelenül, az Iro
dalmi életbe szánt bírálatok pedig egy nyilas em
bert ábrázoló írói jeggyel jelentek meg.

Hogy Gyulai mily nagy jelentőséget tulajdoní
tott a Pesti Röpíveknek, kitűnik abból az odaadó 
gondoskodásból, mellyel a la]) fennmaradásán csün
gött. Szilágyihoz írt levelei egymást érték. Majd 
kész dolgozatairól adott hírt, majd új cikkei szá
mára keresett anyagot. Így kért Szilágyitól kihasa-
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nált német vagy francia divatlapokat, hogy belőlük 
esztétikai cikkeket dolgozhasson át: máskor meg a 
bírálatra kijelölt könyvek küldését sürgette meg. 
Tanácsai egyaránt kiterjedtek a szerkesztésnek lé
nyegbe vágó és aprólékos feladataira. Eg-yik leve
lében arra intette Szilágyit, hogy a különböző ro
vatokat a szépirodalmi elvek szempontjából egyez
tesse össze, másik levelében pedig arra figyelmez
tette, hogy a tartalomba ugyanazt a címet tegye, 
mely a lapban állott. Ha nem lelkesült is Szilágyi 
szerkesztőségéért, Jókaival együtt azt tartotta, hogy 
mivel csak Szilágyi kapott lapszerkesztésre enge
délyt, mindnyájuknak kell öt támogatniok. Erre 
buzdította Szász Károlyt is.1 Egy idő múlva azon
ban a lapot sem a jó tanács, sem a komoly támoga
tás nem mentette meg a bukástól. A katonai pa
rancsnokság ugyanis a Pesti Röpíveket a 10. (dec. 
8.) szám megjelenése után dec. 12-i rendeletével 
betiltotta. Okot rá — mint Gyulai Szász Károlyt 
értesítette — Bulyovszkynak a kínai dinasztiára 
vonatkozó elménckedései adtak.

Bár Gyulai többször panaszkodott leveleiben 
hideglelése miatt, a lapban jelentős munkásságot 
fejtett ki. Ő ajánlotta Fölhívás című cikkében Lo
sonc segélyezését a magyar hölgyek pártfogásába;2 
az ő tollából eredt a Társas életünk című, hét szá- 

•
1 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1850. szept. 

14-én írt levelét.
2 A Fölhívást Gyulai írta. Ennek elküldését ígérte 

okt. 3-i levelében. Ebben hivatkozott arra a városra, hol 
a kisdedóvó társadalmi gyűjtésből épült fel. mit Deésen 
látott valamikor.
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mon keresztül húzódó cikksor is. Különösen komoly 
becsvággyal fogta fel műbírálói tisztét, mint az 
Irodalmi élet című rovat vezetője. Bírálataiban kö
nyörtelenül üldözte az ízléstelenséget és tehetségte- 
lenséget. Így éreztette ítéletének súlyát a fűzfapoé
tákkal is, kik Nagy Ignác Hölgyfutárában tömege
sen vonultak fel s értéktelen verseikkel az irodalom 
hitelét kockáztatták.

A kis terjedelmű pesti íróvilágban nem marad
hatott sokáig titok, ki rejtőzik a nyilas írói jegy 
mögött. Okt. 13-án Gyulai még arra kérte Szilágyit, 
hogy senkinek se mondja meg nevét, de maga is 
azt hitte, hogy felismerték; azért szerette volna 
tudni, hogy kit szidnak legjobban. Legtöbb meg
értéssel fogadhatták vállalkozását a komoly iro
dalmi körök. A rokonérzés jeléül üdvözölte Arany 
Gyulait Szilágyihoz 1850. okt. 21-én írt levelében;1 
másrészt Tompa is csak helyeselni tudta a „nyilas 
ember“ fellépését s nem vette tőle zokon, hogy neve 
a fűzfapoéta-pörbe keveredett.1 2 Nyilvánosan emelte 
ki Gyulainak műbírálói érdemeit Berecz Károly a 
Pesti Napló 1851. jan. 21-i számában az 1850. évi 
szépirodalmi termés áttekintésében.3 Az íróvilág 
nagy részét azonban nyugtalanította Gyulai fel-

1 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése.
III. k. 1888. 240. 1. *

2 Yáczy János: Tompa Mihály életrajza. 1923.94—96. 
1. — Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1850. dec. 
20-án írt levelét.

3 A cikk alján „Szilveszter“, Berecz Károly álneve 
áll. (Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I. 
k. 1891. 917. 1.)
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lépése. Nagy Ignác is nehezen tűrte az éles gúnyt, 
inkább kiszolgáltatta két munkatársát azzal a kije
lentéssel, hogy Gyulai az álnevű költők között Tom
pát és Erdélyit is fűzfapoétákká fokozta le.1 Gyulai 
válasza a lap betiltása miatt már nem jelenhetett 
meg. Kritikáinak visszás hatását Szász Károlyhoz
1850. dec. 20-án írt levelében maga állapította meg. 
Legérzékenyebben érintette Jókai állásfoglalása, ki 
hangját szenvedélyesnek, tapintatlannak tartotta s 
bírálatainak beszüntetésére szólította fel. Reá cé
lozva írta: „Tudtam, hogy ellenséget szerzek ma
gamnak, de azt nem reméltem, miként barátaimat 
elidegeníteni.“

A csapás, melyet az önkényuralom a Pesti 
Röpívek betiltásával az irodalomra mért, fájdalma
san érintette Gyulai kedélyét. Komor hangulatait az
1851. év sem tudta eloszlatni. Bár jól ismerte Szi
lágyi hetilapjának fogyatkozásait, tudta azt is, 
hogy mit köszönhet neki mind saját írói egyénisége, 
mind a pesti irodalmi élet. Ezért Szilágyival együtt 
a legszebb reményekkel nézett a lap újabb megjele
nése elé, sőt újévtől kezdve minden befolyását fel 
akarta használni a szerkesztőségnél az irodalmi ha
tás kimélyítésére. Szilágyi azonban hiába mozgatott 
meg mindent, nem kapott engedélyt lapjának foly
tatására. Annál nagyobb örömmel gondolt Gyulai 
1851. jan. 20-án Szász Károlyhoz írt levelében arra, 
hogy nemsokára Pákh Albert fog új folyóiratot 
megindítani, melybe nemcsak a fiatalok, hanem az

1 Lásd Nagy Ignác nyilatkozatát a Hölgyfutár 
1850. dec. 2-i számában.
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öregek is írni fognak. Néhány hónap mulva azon
ban 1851. ápr. 26-i levelében csalódottan állapította 
meg, hogy Pákh becsvágyának hiánya miatt semmi 
sem lesz a várva-várt lapból.

Ezek után már csak egy lap maradt Gyulai 
számára, honnan az irodalom kérdéseihez hozzászól
hatott: a Pesti Napló. Itt a lap munkatársai: Ke
mény, Csengery, Erdélyi János, Pákh, Berecz, Lé- 
vay között igazán rokonlelkekre talált. El is fog
lalta a szerkesztőségtől felajánlott teret az 1851. 
ápr. 17-i szám tárcájában, hogy Szigeti Viola című 
népszínművének előadása alkalmából jelentősebb 
színi bírálatát írja meg,1 de cikkének hatását ezúttal 
is megzavarták magas műbírálói szempontjai. Túl
zott követeléseit a Pesti Napló tárcájában egy név
telen cikkíró rótta meg, kiben Pákh Albertre isme
rünk.1 2

Az ok azonban, mely Gyulait a műbírálat teré
ről leszorította, nem annyira magas szempontjai
ban, mint inkább a kor irodalmi viszonyaiban rej
lett. Ezeket jellemezte Erdélyi János 1850. okt. 24-i 
levelében következőkép: „Sok lárma, kevés becs“.3 
Leginkább ráillett Erdélyi megállapítása az 1851. 
év irodalmi mozgalmaira. Ekkor szerkesztette 
Yahot Imre a Reményt s a Losonczi Phőnixet, Yas 
Gereben és Atádi Vilmos a Falu Könyvét, Szilágyi

1 A névtelen bírálatot Gyulai is magáénak ismeri 
el leveleiben.

2 Még cgy-két szó Violáról. Pesti Napló. 1851. máj. 
10. és 12-i sz.

3 Perényi József: Szemere Miklós hagyatékából. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XV. 1905. 243. 1.
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Sándor a Nagyenyedi Albumot; ekkor rótta meg 
Erdélyi János is Bulyovszky Gyulát, a Magyar 
Hirlap műbírálóját, zavaros kritikai elveiért.1 Ily 
körülmények között mit tehettek mást a hivatottak, 
köztük Gyulai is, mint hogy félreállottak ? Ezt a 
visszás állapotot vázolja Gyulai Szász Károlyhoz 
1851. ápr. 26-án írt levelében, mikor Pakli Albert
ról, a vezetésre leginkább hivatott íróról így ír: „Az 
Ismeretek Tárát szerkeszti s elménckedik a nyomo
rúságos irodalom felett, melyben Vahot Imrék, 
Atádiak, Vas Gerebenek, Bulyovszkyak és Szilá
gyiak lábatlankodnak.“ A nyomasztó irodalmi álla
potok szorították Gyulainak költői és írói tevékeny
ségét mind szűkebi) határok közé. 1851. ápr. 26-án 
is, mikor legközelebbi irodalmi terméséről adott szá
mot, A vén színész című beszélyén, hat versén, Viola 
bírálatán kívül csak néhány cikkét említette, melye
ket Pákh lexikona, az Újabbkori Ismeretek Tára 
számára dolgozott.1 2

Az irodalmi életre nehezedő köd mellett Gyu
lait saját viszonyainak ziláltsága is nyugtalanította, 
mióta 1850 decemberének közepén a grófi családdal 
Pestre költözött. Már 1850. dec. 20-án azt írta Szász 
Károlynak, hogy az életnek ezer apró nyomorúsága 
környékezi. Különösen több panasza volt egészségi 
állapota ellen. Három havi betegségéből ekkor gyó
gyult ugyan fel, de Szász Károlyhoz intézett levele 
szerint sem betegnek, sem egészségesnek nem érezte

1 E. P. (Ember Pál, Erdélyi álneve): A hazatértek 
c. dráma ügyéhen. Pesti Napló. 1851. 24. sz.

2 Gyulai több H betűs cikket vállalt, de írói jegye 
G betűs cikkek alján is látható.

14
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magát. 1851. ápr. 26-án pedig ismét arról értesítette 
Szász Károlyt, hogy a hó elején újra visszajött epe
láza s minden komoly munkáját megakasztotta. 
Minél többet szenvedett betegeskedése miatt, annál 
inkább bántotta a pesti lakás kényelmetlensége is. 
A Teleki-háznak az a része ugyanis, melyben Teleki 
Domokos gr. helyezkedett el családjával, nem volt 
alkalmas a nagy személyzet befogadására. így ke
rült Gyulai, mint 1850 decemberében panaszolta 
Szász Károlynak, a nagy városban egy szörnyű 
szűk szobába. 1851. ápr. 26-i levelében is azzal men
tegette irodalmi munkásságának csekélységét, hogy 
egész télen olyan szobában lakott, hol nem dolgoz
hatott, s hogy verseit az utcán kellett költenie. Az 
1851. év zaklatott hónapjaira vonatkozik Bérczy 
Károlynak egy 1852. évi levelében az a visszaemlé
kezése is, mely szerint Gyulai A vén színész írása
kor öt percnyi beszélgetés után ezzel a mondással 
szokott barátaitól búcsút venni: „Barátom, engem 
munka vár!“ 1

Ily lehangoló tapasztalatokkal kellett Gyulai
nak 1851 tavaszán arra a kérdésre megfelelnie, vajon 
Pesten maradva, tovább hajszolja-e írói díjait, 
vagy a nehéz életharc elől kitérve, a grófi családdal 
együtt Erdélybe költözzék-e. A felelet nem volt 
könnyű. Gyulai tudta, mennyi értékes eszme s mily 
sok kedves óra emléke köti a pesti íróvilághoz, de 
ismerte a pesti irodalmi élet örvényeit is: az el
nyomó hatalom törekvéseit s az írói körök kicsinyes

1 Lásd Bérczy Károlynak Gyulai Pálhoz 1852. okt. 
1-én írt levelét a Nemzeti Múzeum kézirattárában.
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érdekharcait. Másfelől legyőzhetetlen honvágy vonta 
Erdély bércei felé, bár egyaránt félt a múlt emlé
keitől s a viszontlátás gyötrelmeitől. Töprengését 
híven tükrözi vissza következő kijelentése: „Bál
áiig várom, hogy lássak bércet, erdőt, halljak víz
esést, malomzúgást, mégis úgy borzadok majdnem 
félévet tölteni Erdélyben.“ 1 Az általános bizony
talanságban mind biztatóbban intett feléje Erdély, 
főkép Gernyeszeg, Teleki Domokos gr. ősi családi 
otthona. 1851. ápr. 26-án már arról értesítette Szász 
Károlyt, hogy a gróf családjával Erdélybe indul. 
Néhány nap múlva el is búcsúzott Pesttől, hogy 
Gyomron várja be az utazás idejét. Minthogy Te
leki Domokos gr. számadáskönyve szerint 1851. máj.
10- én vette fel útiköltségének egy részét, valószínű,
11- én hagyta el Gyömrőt, hogy újra láthassa bérces 
hazáját, Erdélyt.

Három évet töltött el Gyulai Pál szülőföldjétől 
távol Pest közelében és Pesten. Amennyire kiszéle
sítették szellemi látókörét az országos események s 
a pesti irodalmi kapcsolatok, épolv határozott voná
sokat nyert egyénisége a szabadságharc utáni pesti 
irodalom mozgalmaiban. Műbírálatai már előre be
jelentették az irodalmi élet reformátorának követe
léseit. Mielőtt azonban megkezdte volna korszakos 
munkásságát, mint a próféta a pusztába, úgy vo
nult vissza a főváros zajából az erdélyi bércek és 
völgyek csendjébe.

1 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1851. ápr. 
26-án írt levelét.
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Tavaszi szellő suhant végig a rónán, mikor 
Gyulai 1851 májusában Gyömrö vidékéről elköltö
zött.1 Egy nappal előbb indulhatott, mint grófja, 
ki családjával együtt 12-én vasúton tette meg a 
Gyömrőtől Szolnokig terjedő utat. Míg ugyanis 
Teleki Domokos gr. Mezőtúron túl Geszten a vele 
rokon Tisza-család kastélyában tartott pihenőt, ad
dig Gyulai az útról kissé letérve, valamivel tovább, 
egészen Nagyszalontáig haladt, hogy láthassa Arany 
Jánost s néhány szép órát töltsön el otthonában.1 2 
Az első találkozás évtizedekre szóló barátság alap
ját vetette meg, minő csak férfias jellemek között 
fejlődhetik ki. Gyulai délelőtt érkezett Szalontára 
s alkonyattal búcsúzott. Ezalatt sokat beszélgetett

1 Gyulai Pál gernyeszegi tartózkodásának rajzát, 
főkép a hozzá tartozó jegyzeteket lásd Papp Ferencnek 
Gyulai Pál Gernyeszegen című értekezésében. Buda
pesti Szemle. 215. k. (1929.) 321—346. 1.

2 Gyulai Pál erdélyi útjának rajzához fő források: 
Teleki Domokos gr. számadáskönyve és Gyulai Pálnak 
Erdélyi úti benyomások (1921.) című útirajza.
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Arannyal Petőfiről, az irodalmi viszonyokról, majd 
gyönyörködött a művészi töredékekben, melyeket 
kérésére Arany a Toldi második és harmadik részé
ből olvasott fel. Egyaránt mély benyomást tett reá 
Aranynak igénytelen, mégis gazdag egyénisége s 
egyszerű, mégis összehangzó családi köre, úgyhogy 
Szalontán nemcsak irodalmi eszményképét ismerte 
meg közelebbről, hanem megértette a költői magány 
jelentőségét is. Látogatása május 14-ére eshetett, 
minthogy 15-én már Teleki Domokos gróffal Nagy
váradon találkozott.

Nagyváradon túl Gyulai egy kocsira került 
egy fiatal gazdasági gyakornokkal, Szabó Lajossal. 
Nevük is egymás mellett, áll Teleki Domokos gr. 
számadáskönyvében az 1851. évi máj. 15-i váradi 
bejegyzésekben a nekik juttatott útiköltségekkel 
együtt. Ütjok mind magasabbra emelkedett s a Ki
rályhágón túl a Sebes-Körös partján mély völgyek 
alján kanyargott tova. Körülöttük hullámzott az 
erdő, zúgott a vízesés. Mint a gazdasági gyakornok 
öreg gazdatiszt-korában beszélte, Gyulait költői lel
kesedés fogta el Erdély határán, s a kocsiról le- 
szállya, kigombolt mellénnyel haladt a meredek or
szágúton felfelé, hogy tele tüdővel szívhassa be a 
friss hegyi levegőt.1 Annál inkább lerontották a 
viruló hegyvidék hatását a forradalom dúlásának 
s az önkényuralom berendezkedésének nyomai: a 
leégett vagy lakatlan épületek s az egyenruhás, né
met tisztviselők. Fájó érzéssel látta Gyulai viszont

1 Szabó Lajos felsőszőcsi gazdatisztnek szóbeli köz
lése.
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szülővárosát, Kolozsvárt is. Hasztalan kereste 
benne a régi, pezsg’ö magyar életet, mindenfelé nép- 
telen utcák, tengődő intézmények, ismeretlen arcok 
fogadták; idegen kézre került a szülői ház is. Nem 
csoda, ha szüleinek s csatatéren elhalt barátainak 
emléke a temetőbe vonta. Útirajza szerint ezúttal 
két napig időzött Kolozsvárott; az egyik nap — 
vasárnapi élményeiből következtetve — máj. 18-a, 
a másik 19-e lehetett, úgyhogy 19-én délután még 
Erdély új kormányzójának, Schwarzenberg Károly 
hercegnek iinnepies bevonulását is láthatta. Haza
fiúi reménységét leginkább élesztette a színház, a 
nagy közönség s a derék színtársulat, hol főkép 
Hidassyné Prielle Kornéliában régi ismerősre is 
talált. Ügy látszik, Szigligetinek máj. 18-án elő
adott énekes vígjátékát, a Házassági három pa
rancsot nézte végig.1 Erre mutat útirajzában az a 
megjegyzés is, hogy a karzat Kolozsvárott is zajo
san megtapsolja a magyar népdalokat.

Mintha a viszontlátás komor hangulatait a bo
rult égbolt is növelni akarta volna, Kolozsváron túl 
esősre fordult az idő. Gyulai — saját szavai szerint 
—■ nagy sárban ment keresztül Tordán, s egész 
Marosvásárhelyig verte az eső. Kedélyét különösen 
lehangolta a vidék, melyen útja keresztülvitte, az 
oláh-lakta Mezőség kopár hegyeivel, szűk völgyei
vel s mogorva tekintetű népével. Éjtszakára úti
társával, a gazdasági gyakornokkal együtt épen 
egy mezőségi faluban egy úri lakban kellett meg
szállnia, s a kifosztott szobák, az összezúzott búto-

Kolozsvári Lap. 1851. 217. máj. 20-i, keddi szám.
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rok rémes történeteket beszéltek neki a felizgatott 
oláhság vad szenvedélyeiről. Ha azonban Gyulai 
20-án Kolozsvárról elindult, két nap múlva a sza
kadó esőben is eljutott Marosvásárhelyig. Vele kö
rülbelül egy időben érkezhetett oda Teleki Domokos 
gr. is, ki tordai s marosludasí kiadásait máj. 20-i 
kelettel jegyezte fel számadáskönyvében. Mire Gyu
lai Vásárhelyből kiért, a nap megvilágította a rétek 
között kanyargó Marost s a folyó partján meghú
zódó, barátságos kastélyokat. Egy óra múlva fel
tűnt a magas jegenyefák ormai között a gernye- 
szegi kastély piros kupolája is, hogy köszöntsc az 
érkezőt s tartalmas élményekkel kecsegtesse a nyug
talan költői lelket. Máj. 23-án már az egész utazó 
társaság bevonulhatott a kastélyba. E napon Teleki 
Domokos gr. Vásárhelyen még ajándékot adott 
ugyan, 24-én azonban Gyulai útiköltségeinek meg
térítésével a Pest és Gernyeszeg közé eső összes 
kiadásait lezárta. Máj. 23-át jelölte meg Gyulai is 
megérkezésének időpontjául Pakli Alberthez máj. 
24-én írt levelében.1

A vadregényes természet, mely Gyulait erdélyi 
útján körülvette, varázserővel élesztette fel a szülő
földnek szenvedélyes szeretetét. Minél tovább hall
gatta Gyulai a madárfüttytől hangos erdőt, a za- 
jongó hegyi folyót s a sziklák között csörtető pata
kot, annál inkább érezte, hogy ezer meg ezer ifjú
kori emlék és sejtelmes ábránd köti bérces hazájá
hoz. Az egymásra torlódó úti képeket s a költői ke
dély hullámzásait foglalta művészi egységbe Gyu-

Nyugat. 1911. 727. 1.



216 PAPP FERENC:

lainak Erdély határán című költeménye.1 Benne a 
biztos vonalú vázlatokon ép úgy megérzik a benyo
más frissesége, mint a viszontlátás örömének s fáj
dalmának költői nyilatkozásán a lírai közvetlenség. 
Valószínű, Gyulainak nem is volt ideje az aprólékos 
rajzolgatásra, s még az úton vethette papírra költői 
sorait. Ezt sejteti maga is Szilágyi Sándorhoz 1851. 
jún. 8-án írt levelében, mikor ■— saját szavai sze
rint — azért nem ír Erdélyről, mert rövid költemé
nyében mindent kifejezett. Abból meg, hogy jún. 
8-i levelében ismét kolozsvári benyomásaihoz tér 
vissza, arra a következtetésre juthatunk, hogy Gyu
lai már Kolozsvárról elküldte költeményét Szilá
gyinak. Még teljesebben feltárta Gyulai úti emlé
keinek gazdag tartalmát az az útirajz, melyet Né
hány nap Erdélyben és Erdélyi benyomások címek
kel név nélkül hozott a Pesti Napló 1851. júl. 4-én 
és 8-án, majd aug. 16-án és 18-án.2 Az első cikket 
jún. 21-én, a másodikat jún. 26-án küldte el Gyulai 
Lévavnak, a Pesti Napló azonban különösen a má
sodik rész közlésével nagyon megkésett.3 Az úti
rajz híven tükrözi vissza az út kimagasló mozzana
tait: a nagyszalontai látogatást, Erdély határának 
átlépését, a kolozsvári napokat s a mezöségi élmé-

1 Nagyenyedi Album. 1851. 40. 1.
2 Gyulai Pál útirajzát Erdélyi úti benyomások cím

mel újra kiadta Papp Ferenc 1921-ben az Olcsó Könyv
tárnak 2009—2013. számaiban.

3 Gyulai Pálnak Lévay Józsefhez írt leveleit Cser- 
nák Béta, nagyváradi ref. lelkész, a Királyhágó-melléki 
ref. egyház főjegyzője, Ravasz László dr. ref. püspök úr 
közvetítésével engedte át tanulmányozás végett, miért 
itt is hálás köszönetét mondok.
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nyékét. A rajz hűségét igazolja az is, hogy a benne 
foglalt adatok pontosan megegyeznek Teleki Domo
kos gr. számadáskönyvének bejegyzéseivel. Gyulai 
azonban, míg a hegyi táj szépségeit, Erdély társa
dalmi és politikai viszonyait vázolja, éles megfigye
lésein keresztül itt is, ott is megvillantja előttünk 
ábrándos hazaszeretetének fényét. Már itt feltűnik 
a később kialakuló Erdélyben című költeménynek 
egyik jellemző sora, e mély értelmű sóhajtás: „Szép 
vagy Erdély és szerencsétlen!“1 Épen e mély lírai- 
ságánál fogva kerül Gyulainak erdélyi útirajza 
Petőfi ü ti leveleivel közeli rokonságba. Míg azon
ban Petőfi prózájának inkább a lírai egyéniség me
rész kitörései adnak értéket, addig Gyulainak er
délyi útirajzában a prózaírás művészete, elsősor
ban a fejlett prózai stílus emeli ki az úti emlékek 
valódi értékét. A hatás nem is maradhatott el. A 
Pesti Naplóban a lapnak egyik erdélyi levelezője 
hálásan köszönte meg a névtelen cikkírónak, hogy 
Erdély ügyeit oly híven ismertette.1 2 Pákh Albert is, 
mihelyt Gyulai útirajzát olvasta, a maga humoros 
modorában lelkesen üdvözölte barátját, az érző szí 
vet s bátor lelket, a szeretetreméltó s okos stilisztát.3

A változatos úti tájképek sorában, melyek Gyu
lait Erdélyben fogadták, méltó befejezésül kínálko-

1 Az Erdélyben című költeményt, mely a Buda
pesti Viszhang 1852. máj. 9-i számában Szülőföldemen 
címmel jelent meg, Gyulai 1851. aug\ 24-én küldte el 
Szilágyi Sándornak.

- Pesti Napló. 1851. szept. 16-i szám.
3 Lásd Pákli Albertnek Gyulai Pálhoz 1851. júl. 6-án 

írt levelét. Nyugat. 1910. 1549. 1550'. 1.
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zott Gernyeszeg. A széles völgyet, melyen a fűzfa
bokrok közül itt is, ott is megcsillant a Maros tükre, 
erdős hegyek szegélyezték, a szemhatár szélén pedig 
havasok rajzolódtak le, melyeket kékre festett a 
távol köde. Maga Gyulai is elragadtatással említi 
Pákh Alberthez Gernyeszegről írt első levelében, 
hogy ablakából, mely alatt a Maros vize foly, a leg
szebb hegycsoportok és völgynyílások panorámája 
tárul szeme elé.1 Épúgy szívéhez szólt a közvetle
nül a Maros partján emelkedő, ódon kastély is. A 
hatalmas, emeletes épület, melyet Teleki Domokos 
gr. dédatyja, Teleki László gr. a XVIII. század 
barokk ízlésében építtetett,1 2 sok ablakú, kettős szár
nyával, nemes vonalú homlokával s tekintélyes ku
polájával merészen emelkedett az egész vidék fölé. 
Benne a múlt idők szelleme az újabb kor felfogá
sával művészien egyesült, amint a kastély körül 
futó várároknak s a vastagfalú, bolthajtásos, föld
szinti szobáknak komorságát is megenyhítette az 
emeleten levő, ízléses előcsarnoknak s tágas szalo
noknak világossága. Az összhangot csak a szabad
ságharc idején itt tanyázó kozákok garázdálkodásá
nak nyomai zavarták meg.3 Gyulai leginkább el
árulta meghatottságát, mikor megérkezése után 
másnap Pákh Alberthez írt levelében a holdtól meg-

1 Lásd Gyulai Pálnak Pákh Alberthez 1851. máj. 
24-én írt levelét. Nyugat, 1911. 727. és 729. 1.

■ Dr. Siklóssy László: Gyorskocsin Erdélyben. 1927. 
136—140. 1.

3 Gyulai Pál Szilágyi Sándorhoz 1851. nov. 24-én 
küldött levelében s Lévay Józsefhez 1851. aug, 1-én in
tézett levelében ír a kozákoktól kipusztított kastélyról.
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világított, várszerű kastélyt, az emelet ablakáig fel
nyúló hársfákat, a vén tölgyfaajtókat és ősképeket 
annyi szeretettel vázolta.

Gernyeszeg azonban nemcsak költői hangula
tokat, hanem sokféle elfoglaltságot is tartogatott 
Gyulai számára. Mint megérkezése után másnap 
írta Pákh Albertnek, ő is szeretett volna az erdőkön 
bolyongani, hegyeket mászni, völgyeken megpi
henni, de idejét irodai munkával, tanítással, röp- 
iratok s hírlapok felolvasásával kellett eltöltenie. 
Teleki Domokos gr. ugyanis annyi eréllyel fogott 
birtokainak rendezéséhez s a gernyeszegi kastély 
helyreállításához, hogy titkárát bőven elhalmozta 
írnivalóval. Több időt fordított Gyulai széplelkű 
tanítványaira: Zsófia és Jozefin grófnőkre is, bár 
szívesen fáradt értük; 1852 folyamán különórákban 
foglalkozott a kastély vendégével, a grófné húgával 
is.1 A magyar nyelvtanon kívül azonban más tár
gyakat is adhatott elő; ezt bizonyítja egy 1851. évi 
gernyeszegi levelében az a megjegyzés, hogy egész 
nap geográfiát tanul.1 2 Többször szerepelt Gyulai 
Gernyeszegen felolvasóként is. Téli estéken a 
grófné jelenlétében is folytatta a legújabb hírlapok 
felolvasását, csak azt sajnálta, hogy nem szerezhe
tett különb élvezetet a kastély úrnőjének. Ennyi 
elfoglaltság mellett jutott még ideje a könyvtár ren
dezésére is, melyben a viharos évek a legnagyobb

1 Lásd Gyulai Pálnak Lévay Józsefhez 1852. jún. 
25-én írt levelét.

2 Berde Mária: Gáspár János hagyatékából. Buda
pesti Szemle, 171. k. (1917.) 224. 1.
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összevisszaságot hagyták hátra;1 erre a feladatra 
azonban már saját tudásvágya s kutató szenvedélye 
is csábította. Gyakran a fáradt idegek lázongtak is 
a rájuk rakott teher ellen. Ilyenkor hasonlította 
magát össze Gyulai a rabbal, ki bilincsei között 
független életről, szabadságról álmodik; ilyenkor 
írta egy éjjeli órán barátjának, hogy olyan fá
radt, mint az az állat, mely egész nap szemetet hor
dott.1 2 Egyébiránt helyzetét maga sem ítélte meg 
mindig oly sötéten s különösen a gróf távollétében 
elég szabadon adhatta magát át saját kedvtelései
nek. Kedélyére inkább hatott leveröen a lekötöttség 
érzete, valamint az a nehéz szerep, melyet a grófi 
udvarban kellett játszania. Saját megállapítása 
szerint nem alázhatta meg magát a cselédség szín
vonaláig, mert megvetették volna, de nem is járha
tott emelt fővel, mert éreztették volna vele szolga 
voltát.3

Ha azonban Gyulai néha kimerültén hordta 
is a nap terhét, elégületlensége nem személyek el
len fordult, hiszen tudta, Pákli Albertnek meg is 
írta, hogy mind a gróf, mind családja megbecsü
lik. A grófkisasszonyok ragaszkodását maga el
ismerte, mikor 1852-ben részint miattok nem tudott 
megválni Gernyeszegtől. „Tanító nélkül hagyjam 
a tanítványaimat, kik annyi kedvvel tanulják a

1 Lásd Gyulai Pálnak Pákh Alberthez 1851. aug. 
2-án írt levelét. Nyugat, 1911. 732. 1.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1851. 
nov. 5-én írt levelét.

3 Lásd Gyulai Pálnak Pákh Alberthez 1851. aug. 
2-án írt levelét. Nyugat, 1911, 731. 1,
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magyar irodalmat és nyelvet!“ — kérdte egyik 
Lévayhoz intézett levelében. A két gróf kisasszony 
közül valamelyikre gondolhatott az Egy fiatal 
leányra című 1851. évi költeményében, egy ártat
lan leány lélek kibontakozásának leheletszerű rajzá
ban is.1 A kastély fiatal úrnője is örömest láthatta 
körében a vele majdnem egyenlő korú, szellemes 
írót, ki ha akarta, el is tudta űzni a hosszú téli 
esték unalmát. Minthogy a grófné figyelme a ház
tartásnak minden mozzanatára kiterjedt, Gyulai 
bizonyára az ő rendelkezéseinek is köszönhette, 
amit egyik levelében érint, hogy mint grófi titkár 
hosszas betegsége idején oly gondos ápolásban ré
szesült.1 2 Gyulainak s a grófi családnak bensőséges 
kapcsolatát érezteti velünk az 1851. évi Géza úrfi 
című gyermekvers is, amennyiben a hozzá való 
költői eszmét Gyulai nyilatkozata szerint is Teleki 
Domokos grófnak Géza fia szolgáltatta, ki 1851-ben 
tanulhatott járni.3

Különösen gazdag tartalommal telt meg Ger- 
nyeszegen Gyulainak Teleki Domokos gróffal való 
viszonya. Itt tág tere nyílt a gróf rendszeretetének, 
míg a kastélyban a kőmívesekkel, asztalosokkal,

1 A költemény először a Hölgyfutárnak 1852. ;jan. 
3-i számában jelent meg; írásakor Zsófia grófnő 15 éves, 
Jozefin grófnő két évvel fiatalabb volt.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1852. 
febr. 8-án írt levelét.

3 Gyulai 1851-ben több gyermekverset dolgozott 
Gáspár János számára. 1851. dec. 5-i levelében is két 
eredetiről s egy átdolgozásról ír; az eredetiek közül 
való lehet a Géza című, mely később a Géza úrfi címet 
kapta.
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kárpitosokkal s bádogosokkal tárgyalt, vagy a park
iján a kertésszel az ültetni való fenyőfák helyét je
lölte meg, vagy a gazdaságban tekintett szét. A 
gyenge testalkatú férfiú valóban nagy munkát vég
zett. Távoli birtokainak ellenőrzése végett mind
untalan hosszú utakat tett meg kocsin; többszőr be- 
rándult Kolozsvárra is, 1851 októberében az erdélyi 
ref. egyház köz-zsinatára s az új ref. templom fel
szentelésére, 1852 augusztusában pedig az uralkodó 
látogatása alkalmával.1 E mellett gerenyeszegi ottho
nában széleskörű kutatásokkal fogott Erdély tör
ténetének megírásához. Amily önzetlenül fáradt 
családjáért, ópoly nagy áldozatokat hozott egyhá
záért s nemzetéért. Minél több évet töltött Gyulai 
Teleki Domokos gr. közelében, annál inkább nőtt 
iránta érzett tisztelete, s minél jobban megismerte 
Teleki gróf is titkárának egyenes jellemét, annál 
több bizalommal nyilt meg előtte. A bizalom jeléül 
vitte a gróf magával Gyulait 1851 októberében, mi
kor Zsibón, Drágon keresztül Kolozsvárra utazott, 
vagy 1852 októberében, mikor Kolozsvárról mező- 
ségi birtokaira, főkép Szentpéterre látogatott el.1 2 
Másrészt Gyulai szintén mindig az igaz nagyra
becsülés hangján nyilatkozott Teleki Domokos gróf
ról leveleiben; örömest ajánlotta 1851. júl. 8-án 
Pákh Albert figyelmébe is, hogy a gróf megírja az

1 Lásd Teleki Domokos gr. számadáskönyvének 
1851. és 1852. évi részét, a Kolozsvári Lapnak 1851. okt. 
7., 14., 16-i s a Pesti Naplónak 1852. ang. 7. és 9-i számait.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1851. 
okt, 3-án írt levelét és Teleki Domokos gr. számadás
könyvének 1851. októberi s 1852. októberi bejegyzéseit.
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Ujabhklori Ismeretek Tára számára vagy kiadás 
végett Erdély politikai történetét.1 A nemes gróf 
mély erkölcsi hatásáról maga Gyulai tesz tanúságot, 
mikor Gernyeszegen című költeményében ily emlé
ket állít neki:

Oly honfi volt, milyen kevés van köztünk,
Akit nem önzés, hiúság vezet,
Hanem az erkölcs és a kötelesség.
Őrizze sírját hű emlékezet!
így maradt Gyulai egyre tovább Gernyeszegen; 

tovább, mint először gondolta. Eleinte, mint Pákh 
Albertnek írta máj. 8-án, hat hónapra tervezte ger- 
nyeszegi tartózkodásának idejét; még 1851 augusz
tusában is azt ígérte Szilágyinak, hogy októberben 
visszatér Pestre. A mozgalmas pesti napok emlékein 
kívül leginkább pesti barátai élesztették visszavá
gyódását, különösen Pákh Albert, Szilágyi §ándor 
s Lévay József. Pákh már Pesten mély vonzalom
mal figyelte Gyulai egyre emelkedő írói és költői 
pályáját, azért féltette a magánytól s azért ismételte 
szinte refrainszerűen leveleiben, hogy Gyulainak 
Pesten van a helye. Pákh egyszersmind Csengery 
Antallal s Kemény Zsigmond báróval mindent elkö
vetett, hogy Gyulai pesti élete számára valamely 
biztosabb alapot teremtsen, bár nem sok eredmény
nyel; okt. 12-i soraiban is csak egészen határozatla
nul ajánlotta a. Pesti Naplót, ha Lévay a laptól 
megválva, Gyulaira hagyhatná munkakörét.2 Még

1 Nyugat. 1911. 730. 1.
9 Lásd Pákh Albert leveleit az 1910. évi Nyugatnak 

1549—1553. lapjain.
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bizonytalanabbak voltak Szilágyi ígéretei; ö meg
indulandó lapjában, a P.esti Füzetekben szánt Gyu
lainak jelentősebb szerepet, a lap kiadásához szük
séges engedély azonban egyre késett, sőt végre egé
szen elmaradt. Ily körülmények között Gyulai nem 
tehetett egyebet, mint szeptember végén s október 
elején mind Pákhot, mind Szilágyit értesítette, 
hogy a telet Gernyeszegen tölti. Legközelebb hozta 
a távolság Gyulaihoz pesti barátai közül Lévay Jó
zsefet, ki épúgy lelkesült az eszményekért s épúgy 
megőrizte józanságát, mint Gyulai. Sűrűn leve
leztek a költészet, irodalom kérdéseiről s egymás 
ügyeiről. Lévay 1852. jan. 11-én hívta meg Gyulait 
a Pesti Napló szerkesztőségének nevében Szilágyi 
Virgil helyére, ki február elejére Értesítő címmel 
új lapot akart indítani.1 Gyulai azonban ennek a 
meghívásnak sem vehette már hasznát. Az epeláz 
újra gyötörni kezdte; pénze sem volt annyi, ameny- 
nyivel Pestre utazhatott s ott új élethez foghatott 
volna. A változtatástól visszariasztotta a téli uta
zás veszélyessége is, még inkább a kórházi ápolás 
gondolata, mely reá Pesten megromlott egészségi 
állapota mellett várt volna. Ezeket a szempontokat 
emelte ki Teleki Domokos gr. is, mikor beteg tit
kárát a kockázatos vállalkozástól vissza akarta tar
tani. Gyulai annál inkább engedett az érveknek, 
mert a gróf valóban enyhíteni akarta helyzetét. 
Ezért február elején egészen határozottan tudatta 
barátaival, hogy őszig Gernyeszegen marad s csak

1 Lévay Józsefnek Gyulai Pálhoz írt levelei — köz
tük az 1852. jan. 11-i is — a Gyulai-Fodor család birto
kában maradtak fenn.
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a gróffal megy vissza Pestre. Ettől az elhatározásá
tól nem is térítette el Gyulait semmi sem; nem 
csábította el 1852 nyarán még a Pesti Naplónál 
megürült s neki felajánlott munkatársi hely sem, 
melyet Lévay a miskolci tanári állással cserélt el.1 
Könnyű szívvel hárította el magától a kedvező 
ajánlatot; az őszt még .a gernyeszegi kastélyban 
élte át s november második felében költözött el a 
Maros völgyéből.

Másfél évnél hosszabb ideig volt Gyulai a ger
nyeszegi kastély lakója. Ezalatt kétszer látta a ta
vasz és nyár virágait, az őszi lombhullást s egyszer 
a havas téli tájat, Kis szobája tölgyfa-ablakával 
az épületnek a Maros felől eső szárnyán az emeleten 
foglalt helyet. A természet változásai festették át 
közvetlen közelében a terjedelmes parkot, mely a 
kastély dombjától a Maros partjáig húzódott. Köl
tői vallomása szerint sokszor bolyongott a park ka
nyargós útjain a jázmin-bokrok mellett s a magas 
nyárfák alatt.1 2 Sokszor elnézte a Marost is, mikor 
a folyó holdas nyári estéken csendesen haladt med
rében, vagy mikor, mint az 1851. évi szeptemberi 
esőzések után, zúgva öntötte el a síkon levő mező
ket és réteket.3 A természettel való bensőséges kap
csolat sugallta Gyulainak 1851-ben s 1852-ben sok 
becses lírai eszméjét. Leginkább a gernyeszegi park-

1 Lásd Lévay Józsefnek Gyulai Pálhoz 1852. jón. 
18-án írt levelét,

2 Gernyeszegen. Gyulai Pál Költeményei. II. 1904. 
309., 310. 1.

3 Kolozsvári Lap. 1851. szept. 2., 9-i sz, —
Napló. 1851. szept.' 23-i sz.

Pesti
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ban éjjeli sétái alkalmával figyelte meg a titkos 
hangokat és sejtelmes fényhatásokat, melyeket az 
éjjeli természet életének költői rajzában oly pontos
sággal emelt ki.1

A park, a Maros és az erdő mellett épúgy érde
kelte Gyulait a körülötte mozgó udvari élet is, me
lyet a múlt eszméi s a jeden törekvései színeztek. 
Teleki Domokos gr. fényes házat tartott,1 2 s amint 
1851. november elején megjelent a görgényi kas
télyban a kormányzó tiszteletére meghívott társa
ságban, 3 ő maga is szívesen fogadta vendégeit Ger- 
nyeszegen. Többször megfordultak itt a szomszédos 
sáromberki és sárpataki Teleki grófok s a többi 
Maros-menti arisztokrata családok, valamint a vi
déki értelmiség tagjai; az utóbbiak közül gyakori 
vendég volt Deák Ferenc kir. táblai ügyvéd is, ki
vel Teleki Domokos gr. a marosvásárhelyi Teleki
könyvtár történeti adatainak összegyűjtésére szö
vetkezett.4 Gyulai, ha másutt nem, a tekintélyes 
ebédlőteremhen biztosan találkozott ezzel a társa
sággal, de époly jól ismerte a gróf gazdatisztjeit s 
a belső és külső cselédséget is. Különösen örömest 
benézett a jól gondozott lóistállóba; mint Szilágyi 
Sándornak írta 1851 nyarán, nagy gyönyörűséget 
szerzett neki a ló.5 Egy másik megjegyzése szerint

1 Mi hallik az erdőn? Éji séta. Éjjel. Gyulai Pál Kői 
teményei. I. 1904. 97—101., 122—124. 1.

2 Deák Farkas id. m. 24. 1.
3 Kolozsvári Lap. 1851. nov. 13-i sz.
4 Deák F arkas id. in. 16. 1.
5 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1851. jól. 

22-én írt levelét.
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Teleki Domokos gr. szívességéből sokat lovagolt 
Gernyeszeg környékén, sőt Marosvásárhelyre is be
ment lóháton.1 Ha tehát Gyulai a természetet s az 
emberi szívet tartotta a költészet fő forrásainak, 
akkor Gernyeszegen a második forrásból is bőven 
meríthetett. Az itt szerzett benyomások mindig gaz
dag anyaggal látták el költői képzeletét. Egyik 
jegyzetében maga beszéli el, mint alakult ki egyik 
lovaglásának emlékeiből A bujdosó című ballada
szerű képe. Mikor egyszer a szomszéd városba a 
lovásznak kedvtelt lován ment s lovát megszokott, 
kedves helyeiről nehezen terelte tovább, elgondolta, 
mit érezhet a bujdosó lovas hasonló veszödések kö
zött; így kapcsolta össze saját tapasztalatait az ül
dözött honvéd lelki állapotával.2 Gernyeszeg hatá
sát árulja el Gyulai nagyobb elbeszélő műveiben 
is, mikor annyi kedvvel rajzolja a vidéki kasté
lyok életét, s mikor költői rajzának körvonalaiban 
vagy részleteiben mind határozottabban követi min
taképét, a Maros-menti Teleki-kastélyt. Gernyeszegi 
tájra ismerünk a Jó éjszakát című novella színte
rén, a marosmelléki várkastély környékén: a Maros 
tiindérligeteiben, az erdős bércekben s a távoli ha
vasokban; egyúttal látjuk a kastély födeléig nyúló, 
vén hársfákat is, minőket egykor Gyulai csodált 
meg gernyeszegi szobájának ablakából. Az Egy 
régi udvarház utolsó gazdájában is Gernyeszegre 
emlékeztet bennünket a vidéki udvari életnek egy- 
ogy jellemző mozzanata és alakja: a cselédeknek,

1 Gyulai Pál Költeményei. I. 1904. 303. 1.
■ Gyulai Pál Költeményei. I. 1904. 303. 1.

15*
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majd az uraknak szóló déli harangozás, a kis sánta 
Mányi s a féleszű bivalos. Még egyszer felbukkan 
előttünk Gyulainak kedves kastélya nemes grófjá
val, bőbeszédű cselédségével s vonzó vidékével a 
Romhányiban a Telegdi-kastély rajzában; nem is 
csoda, hogy Telegdi gróf kastélya a Maros-menti, 
vén Teleki-fészket juttatta a költő eszébe.

Gernyeszeg azonban nemcsak a költő képzelet
világát gazdagította mély benyomásaival, hanem 
amennyiben Erdély politikai életébe engedett be
pillantást, hangolta a hazafiú kedélyét is. Miután 
Erdély vezérférfiai rövid idő alatt egymásután 
léptek le a politika küzdőteréről, leginkább Mikó 
Imre gr. és Teleki Domokos gr. egyéniségéhez fu
tottak össze az erdélyi magyarság politikai törek
véseinek szálai.1 Teleki Domokos gr. nem volt oly 
nagy szónok, mint Kemény Dénes br. vagy Szász 
Károly, nem volt oly harcias, mint Wesselényi 
Miklós br., sem oly ravasz, mint id. Bethlen János 
gr., de óvatosságával, alaposságával s eszményi ha- 
zafiúságával mindegyiknél inkább beleillett az el
nyomatás korának viszonyai közé. Gyulai az ö olda
lán ismerte meg az erdélyi ostromállapot borzal
mait: a hatalom bosszúját s a hazaszeretet kétségbe
esését. Az ő óvatos politikáját követte erdélyi úti
rajzában is, mikor várakozással tekintett az új kor
mányzónak, Schwarzenberg hercegnek működése 
elé, s mikor a magyarság és oláhság kibékítésén fá
radozott. Annál inkább megdöbbenthette mindket
tőjüket a szerencsétlen Gál—Makk-féle összeeskü-

1 Deák Farkas id. m. 15—18. 1.
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vés, melynek vezetőit — köztük Gyulainak több 
marosvásárhelyi ismerősét is — 1852. jan. 24-én éj
jel fogták el.1 Gyulai csak nem régen érintkezett 
többször Lisznyai ügyében Marosvásárhelyen a fe- 
rencrendi zárdafönökkel, Andrássy Rafaellel; róla 
küldte Lévayhoz 1852. ápr. 16-án intézett levelében 
Lisznyainak e rövid üzenetet: „Szegény Raphit el
fogták.“ Mily komor érzelmekkel tölthette meg 
Gyulai kedélyét a sötét korszak, s a lélekrokonság 
révén mennyire visszahangozhatott benne az a ne
mes pesszimizmus, mely Teleki Domokos gr. poli
tikai felfogását oly gyakran jellemezte! Így emel
kedett Gyulai az erdélyi hazaszeretetnek eszményi 
magasságaihoz, mikor Erdélyben című költeményé
ben Erdély minden gyászát átérezte. Így alkotta 
meg Szüreten című költeményében az 1851. évi, szo
morú erdélyi szüretnek s benne a bánatba merült, 
erdélyi magyar életnek művészi képét.1 2 A lírai rajz 
eszméjét egy Maros-menti szüret adhatta, minthogy 
Gyulai 1851. október végén, az erdélyi szüret ide
jén Gernyeszegen s környékén időzött. Gyulai ta
pasztalatai is megegyezhettek a Pesti Napló nagy
bányai levelezőjének megfigyeléseivel, kit a néma, 
zajtalan szőlőhegy a régi, víg, magyar vendégszere
tettől hangos szüretekre emlékeztetett.3

Minél inkább visszavonult Gyulai az élet moz
galmasságától, annál inkább lie Felé fordult tekin-

1 Ürmössy Lajos: Tizenhét év Erdély életéből. 
1894. 82—90. 1.

2 A Szüreten című költeményt Gyulai 1851. nov. 24-e 
előtt küldte el Vahot Imrének.

3 Pesti Napló. 1851. nov. 14-i sz.
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tete. 1851. okt. 24-én Pákli Alberthez írt levelében 
is a magánynak azon ritka óráiért lelkesült, me
lyekben a lélek az élet nagy benyomásait dolgozza 
fel s ábrándot és valót költészetté olvaszt.1 Így tar
tott szemlét az elmélyedés csöndes óráiban szívének 
viszonyain is, mikor egymásután vonultak fel lelki 
szemei előtt azok a nők, kik iránt valaha mélyebb 
vonzalmat érzett. Közülök az első szerelem fény- 
koszorúja tüntette ki Pataki Emiliát, s a deési szép 
napok emléke terelte Gyulai figyelmét mindinkább 
Deésre, egykori álmodozásainak színhelyére. Azért 
kérte 1851. szeptember első felében Szilágyi Sán
dortól Js  húsz forint írói díját, hogy Deésre utaz- 
bassék s néhány órát tölthessen a Pataki-ház kert
jében, saját szavai szerint „hulló levelek közt emlé
kezve az elmúlt tavaszra.“ Az utazás egyelőre el
maradt. Egyébiránt a szabadságharc óta Deésen is 
sok minden megváltozott.

Pataki Emiliát fájdalmasan érinthette már a 
közhangulat, mely atyjának a Bach-korszakban való 
hivatal viselését elítélte, de leginkább feldúlta lel
kének összhangját saját szívének tragédiája. Csa
ládi hagyomány szerint Pataki Emilia szerelmes 
volt egy előkelő családból származó, hódító külsejű 
ifjúba, Latinovitsba, ki a szabadságharcban jelen
tős szerepet játszott, de az ifjú visszaélt a szerel
mes, szép leány érzelmeivel. A családi hagyományt 
megerősíti, részben kiegészíti Pataki Emilia emlék
könyvében egy aranyozott szélű lapocska, rajta egy

1 Lásd Gyulai Pál levelét az 1911. évi Nyugat 735. 
lapján.
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hódításra számító, szerelmi követelés és a
„L .......... ts György“ aláírás.1 Ezek után joggal
kereshetjük Pataki Emilia eszményképét abban a 
Latinovits Györgyben, ki — a Latinovits-esalád tör
ténete szerint — a szabadságharcban többször ki
tüntette magát, alezredes, majd Klapka tábornok 
hadsegéde volt, egyébként pedig szép megjelenésé
vel s finom modorával közkedveltségnek örvendett.1 2

Pataki Emilia az 1851. évben élte át szívének 
nagy csalódását. Gyulai is ez év őszén Gernyesze- 
gen értesült először a deési szerelmi történetről. A 
hír szárnyára vette az ünnepelt leány szívügyét. 
Szilágyi Sándor is sietett barátjának minél előbb 
hírt adni róla s szeptember végén írta neki, hogy 
Emilia már nem olyan, mint amilyennek Gyulai 
hiszi.3 Gyulait mélyen érdekelte ugyan minden rész
let, mely Emilia szerelmi csalódására vonatkozott, 
mégis levelében komolyan tiltakozott az ellen, 
mintha heves szerelmi vágyak vonzanák Deés felé. 
Ha azonban szerelmet nem érzett is már Pataki 
Emilia iránt, becsiilését nem tudta tőle megvonni. 
Mintha Kemény Zsigmond bárónak nem rég olva
sott regényéből: A szív örvényeiből a fennkölt lelkű 
Szeredy Anzelm gróftól tanult volna hinni, okt. 3-i 
levelében ily eszményi hittel nyilatkozott egykori 
eszményképéről: «Ha az történt vele, mit leveled-

1 Papp Ferenc: Gyulai Pál és Pataki Emilia. Iro
dalomtörténeti Közlemények. 1927. 177. 1.

5 Dudás Gyula dr.: A borsodi és katymári Latino- 
novics-család története. 1899. 20. 1.

3 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1851. okt. 
3-án írt levelét.



23 2 PAPP FERENC:

ben sejtetsz, én, kinek tán a világnál több jogom 
van, hogy rá követ dobjak, azt fogom mondani: 
„Tévedhettél, de ártatlan vagy, én most is becsül
lek.“» Ily kedélyállapotban látta viszont Gyulai 
Pataki Emiliát Deésen, hogy örökre elbúcsúzzék 
tőle. Okt. 3-án Teleki Domokos gróffal Zsibóra in
dulva, csakhamar Deésre érkezhetett, minthogy Te
leki Domokos gr. okt. 12-én már zsibói és drági ki
adásait is bejegyezte számadáskönyvébe. A látoga
tás emléke és egyúttal bizonyítéka is az az, ara
nyozott szélű levélke, mely Pataki Emilia emlék
könyvében Gyulai kezeírásával az Emlékkönyvbe 
című búcsú verset őrizte meg.1

A Pataki-házra új fényt derített Pataki Dániel 
deési polgármestersége, de Gyulait a szép emlékű 
helyeken minden csak a két csalódott szív tragédiá
jára emlékeztette; míg őszinte részvétet érzett a 
szép leány iránt, ki annyi önérzettel viselte szívé
nek sebét, époly meghatva temette vesztett ábránd
jait. Ekkor adhatta át emléklapját is Emíliának. 
Mennyire ülhetett a csalódott szívek találkozásához 
a ködös őszi táj, a borongó ég, a hulló falevél s a só
hajtó szél! Komor érzelmekkel zárta le Gyulai sze
relmének történetét Gernyeszegen is. Álmodozásai 
közben gyakran visszatért ugyan ifjúságának fe
hér költészetéhez, de szerelméből ellobogott már 
minden szenvedély. Saját vallomása szerint Deésre 
is azért ment el, hogy még egyszer lássa Pataki 
Emiliát s néhány költeményt írjon.

1 Herepei János, kolozsvári ref. kollégiumi levél
táros még látta Pataki Emilia emlékkönyvében az 1919 
óta elveszett levélkét.
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A Deésen eltöltött szép órák benyomásait ve
tette Gyulai papírra írói és költői vázlatkönyvének 
azokon a lapjain, melyeken gernyeszegi bejegyzései 
sorakoznak egymás mellé.1 Legtöbbet elárulhatott 
szívének ügyéből, fökép a Pataki Emíliával való 
találkozásának részleteiből a következő bensőséges 
rajz: „Egy fél óráig voltam együtt vele majdnem 
egyedül. Nem szóltunk mi szerelemről, bánatról, 
mégis elfogult valék s éreztem mindazt, mit csak 
titkolt s néma szerelem érezhet, midőn már nem 
tűrheti láncait. Ö értett engomet s annyi bensöség- 
gel szólott hozzám, oly finom tapintattal vezette a 
beszéd fonalát, mintha mondta volna: te szeretsz, jól 
tudom, te szenvedsz, én enyhet nyújtok.“1 2 3 A le
mondó szív izgalmaiból alakultak ki azok a költe
ménytervek is, melyek a deési találkozás után kerül
tek Gyulainak írói és költői vázlatkönyvébe, így a 
Miért kellett című költemény vázlata s két bevezető 
versszaka, valamint a Két szív története című költe-

1 Gyulai Pálnak 45 levélből álló jegyzőkönyve a 
Nemzeti Múzeum kézirattárában „1988. Quart. Hung.“ 
jelzéssel régi és új szavakat, novella- és költeményter-
veket, töredékgondolatokat tartalmaz. Vértesy Jenő az 
Irodalomtörténetnek 1912. évi 1. és 2. füzetében a jegyző
könyv idejét a múlt századnak 50—60 as éveire tette. 
Minthogy azonban a jegyzőkönyv egyik adata 1847-ből 
származik, a legtöbb bejegyzésre pedig a gernyeszegi 
évek nyomták rá szellemi bélyegüket, Gyulai bejegyzé
seinek ideje 1847-től az 1852. év végéig terjedhet.

3 Lásd Gyulai Pál írói és költői vázlatkönyvének 
40. levelét
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meny első versszaka.1 Hányszor élte át Gyulai gon
dolatban szerelmi történetének fordulatait, hány
szor csillogtatta meg költői képzelete a múltnak 
egy-egy jelenetét, míg saját szerelmét s Pataki Emi
lia tragédiáját oly epigrammái biztossággal raj
zolta meg Két szív története című költeményének 
e négy sorában:

Nem vádollak, hogy megcsalál,
Csak nem szerettél sohasem!
De téged megcsalt, kit szeretsz,
S érzed, mi kín a szerelem.

Mindezeknek az értékes lírai eszméknek kiala
kulása legjobban bizonyítja, mint olvasztotta 
egybe Gyulai gernyeszegi magánya a valót és áb
rándot költészetté.

A szerető szív ábrándjai közé sötét gondok ve
gyültek, valahányszor a kastélynak éjjeli csendje 
a kolozsvári családi otthon képét idézte fel Gyulai 
emlékezetében. Mikor 1851 tavaszán újra látta a 
szamosparti szülei házat, mélyen lehangolták kedé
lyét az idegen arcok, melyek az egykor oly bensősé
ges szobákban fogadták. Azóta többször megfordult 
Kolozsvárott, amint 1851. okt. 24-én Lévay József
hez írt levele szerint is a maga dolgában időzött ott

1 Az első költemény címe a gyűjteményes kiadás
ban: Késő vágy, a másodiké: Viszontlátás. Mindkettőt 
Gernyeszegen tervezte Gyulai, minthogy vázlatkönyvé
ben a két költemény részletei megelőzik az E hiú fü s t ... 
kezdetű költeménytöredéket, melyet Gyulai saját alko
tásaként idézett a Budapesti Viszhangnak 1852. okt. 24-i 
számában.
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néhány napig. Mennyire fájhatott lelkének, hogy 
húgát, Antóniát a rokonok jóindulatára volt kény
telen bízni! Bizonyára örömest áldozott érte, sőt 
bátyját, Ferencet is felszólította, hogy segítse vala
mivel a szegény árvát.1 Több gondot szerzett neki 
Sándor öccse is, ki mint első éves teológus csapott 
fel honvédnek s a szabadságharc után a kolozsvári 
ref. kollégiumban az 1850/51. iskolai évben fejezte 
be teológiai tanulmányait.- A hű testvér gondos
kodásának jelei azok a levelek is, melyeket Gyulai 
Gáspár János útján ez időtájban küldözgetett öcs- 
cséhez.1 2 3 Még inkább megzavarta Gyulai gernyeszegi 
magányát 1851 augusztusában Szilágyi Sándornak 
az a híre, hogy Gyulai Ferenc, az országot járó szí
nész meghalt. Nem is volt nyugta, míg a hír valót
lanságáról meg nem győződött.4 így népesítették 
meg Gyulai magányát a családi emlékek és aggodal
mak; sokszor szinte úgy érezhette, mintha kedélyé
nek mozgalmait a kolozsvári sírban nyugvó édes
anya. szelleme érintette volna. Ilyen lírai anyagból 
alakult ki Gyulainak 1852. évi, A szülői ház című 
költeménye, az elárverezett otthonnak költői rajza,

1 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1851. 
aug. 20-án írt levelét.

2 Csűry Bálintnak, a kolozsvári ref. kollégium 
egykori levéltárosának kutatása szerint Gyulai Sán
dor teológiai tanulmányairól az 1847/48. évi vizsgálatok 
jegyzőkönyve s a papi gyakorló intézetnek 1851. márc. 
8-i jegyzőkönyve tanúskodik.

3 Gyulai Pálnak Gáspár Jánoshoz írt leveleit egész 
terjedelmükben Berde Mária úrnő közölte velem.

4 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1851. aug. 
20-án és 24-én írt leveleit.
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melyet az egykori boldog karácsonyoknak s az ön
zetlen anyai szeretetnek fénye ragyogott be.

Az értékes benyomásokon s az elmélyedés esz
méin kívül a gernyeszegi napok irodalmi tanulmá
nyokkal is elősegítették a költői és írói egyéniség 
fejlődését. Gyulai maga érintette e téren való 
fogyatkozásait, főkép esztétikai műveltségének hiá
nyait. Pákh Alberthoz 1851. aug. 2-án intézett leve
lében is csak azzal dicsekedhetett, hogy mindazt 
elfelejtette, amit rosszul tudott. Ily szigorú önis
meretből eredt az a határozott szándéka, hogy ger
nyeszegi tartózkodását irodalmi ismereteinek kiegé
szítésére s irodalmi eszméinek tisztázására hasz
nálja fel. 1851 őszén, mint szept. 28-án Pákh Albert- 
hez írt levelében megvallotta, már az a remény 
kecsegtette, hogy a még hátralevő, hosszú tizenkét 
hónap alatt minden zajtól és szenvedélytől távol 
sokat fog dolgozhatni és tanulhatni. Jó szolgálatot 
tett neki a körülbelül hatezer kötetre terjedő könyv
tár is, melynek rendezésére maga vállalkozott.1 
A nagyobbrészt teológiai, jogi és történelmi művek 
letűnt századok igényeit elégítették ki, de a XVII. 
század magyar hitvitázó iratai, a XVIII. és XIX. 
századi magyar irodalom termékei s a német költők 
kötetei számot tarthattak Gyulai érdeklődésére is. 
Hogy Gyulai sokszor elmerült a könyvtár rejtel
meinek kutatásába, arról leginkább levelei s iro-

1 A könyvtár 1876-ban Teleki Domokos gr. ajándé
kozása folytán a sepsiszentgyörgyi ref. kollégium bir
tokába került. A könyvtárról azonban hű képet ád a mai 
gernyeszegi Teleki-könyvtárban őrzött 1854. évi könyv- 
jegyzék.
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dalmi dolgozatai tanúskodnak. Korán magára vonta 
figyelmét a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár is; 
többször meg is fordult benne, a régi magyar iro
dalom kincseinek kiaknázásához azonban hiányzott 
kellő ideje. Könyvtári kutatásaiból hol Pákh révén 
Csengerynek, hol Lévay útján Erdélyinek és Toldy- 
nak küldött történeti s irodalomtörténeti adatokat. 
Különösen sokat forgatta Gernyeszegen a Nyelv- 
mívélö Társaság munkáinak első, 1796. évi darab
ját; innen való a Vitézi ének is, melyet Lévay a 
Pesti Napló tárcájában Gyulai közlése szerint 
ismertetett.1 A gernyeszegi könyvtárban találta 
meg az 1839. évi Nemzeti Társalkodót is, honnan
1852-ben Bethlen Miklós szerelmes leveleit írta ki 
a Budapesti Viszhang számára.

Kezdetben Gyulai irodalmi tanulmányainak 
irányát költői céljai szabták meg. Megérkezése ide
jén becsvágyát még mindig a dráma izgatta, s 
benne akarta költői erejét megpróbálni. Ezért for
dult olvasmányaiban is a dráma felé. Majd Shake
speare költői világa vonzotta, s Pákhtól tudakozó
dott a jelesebb Shakespeare-magyarázók után. Majd 
a német drámai költészet nagy értékeit szerette 
volna megismerni, s minthogy Schiller műveit s 
Goethe Faustját a gernyeszegi könyvtárban is meg
kaphatta, Gáspár János segítségével akarta Goethe 
drámáit megszerezni.1 2 Egyik tiszteletdíján örömest 
megvette volna maga számára Lenau Don Jüanját

1 Pesti Napló. 1851. nov. 29-i sz.
2 Lásd Gyulai Pálnak Gáspár Jánoshoz 1852. máj. 

3-án írt levelét. Budapesti Szemle 171. k. (1917.) 223. 1.
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is.1 Valószínű, a drámaírónak lesújtó önbírálata 
volt oka, hogy Gyulai érdeklődésének középpontját 
mindinkább a líra foglalta el, még pedig elsősorban 
a francia és német líra. Ezzel kapcsolatban francia 
nyelvismereteinek kibővítése végett volt Gyulainak 
szüksége az Abn-féle francia nyelvkönyv első köte
tére is, minthogy a másodikkal már rendelkezett.1 2 3 
A franciák közül kivált Petőfi kedvelt költőjét, 
Bérangert, a németek közül inkább Heinét szemelte 
ki tanulmánytárgyaiul. Béranger költeményei
nek megküldését 1851. júl. 22-én, Heine Romancero- 
jának megszerzését pedig 1852. febr. 8-án kötötte 
Szilágyi Sándor lelkére. Még 1852 májusában is 
hol Szilágyi, hol Gáspár, hol Lévay útján egyre 
hajszolta Heinét; közben megelégedett volna Uhlan- 
don kívül, kit jól ismert, bármelyik német lírikus
sal is. Ha mindezekhez hozzászámítjuk Bajza mű
veit, Petőfi költeményeit, továbbá Kemény Zsig- 
mond br. legújabb röpiratát és regényét, Arany 
komikus eposzát: A nagyidai cigányokat, Tompa 
regéit, melyekről Gyulai leveleiben megjegyzéseket 
tesz, akkor el kell ismernünk, hogy Gyulai költői 
egyéniségét Gernyeszegen jelentős irodalmi hatá
sok érintették.

A gernyeszegi magány azonban nemcsak a köl
tőnek, hanem a kritikusnak látókörét is kiterjesz
tette. A drámai költészet valójára különösen két 
német gondolkodó hívta föl Gyulai figyelmét Ger-

1 Lásd Gyulai Pálnak Lévay Józsefhez 1851. aug.
1-én írt levelét.

3 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1851. jón. 
8-án írt levelét.
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nyeszegen: Schlegel és Gervinus. Az elsőnek nevét 
Gyulai először Pakli Alberthez 1851. szept. 28-án 
írt levelében a következő kérdésben említette: „Me
lyek Schlegelen kívül, mely nekem megvan, a jele
sebb dramaturgok, és Shakespearet kik magyaráz
zák, fejtegetik legjobban?“ Itt „Schlegel“ csak 
Schlegel Ágost Vilmos nevét jelentheti, a mű pedig, 
melyet Gyulai Gernyeszegre vitt magával, csak 
Schlegelnek Vorlesungen über dramatische Kunst 
und Litteratur című munkája lehet. Gervinus 
Shakespeare-jét Pákh 1851. okt. 12-én írt soraiban 
ajánlotta Gyulainak, mint olyan munkát, mely min
dent pótol; a négy kötetből álló művet meg Lévay 
1852. máj. 24-én küldte el Gyulainak Gernyeszegre. 
Schlegel hatása már a Pesti Röpívekben meglát
szott Gyulai nézetein, mikor a lapnak nyilas jegyű 
műbírálója rokonérzéssel szólt a romantikáról, s 
mikor Shakespearet úgy méltatta, mint aki a 
romantikát a drámában alapította meg. Schlegel 
után emelhette ki Gyulai Gernyeszegről Gáspárhoz 
írt egyik levelében is Goethe Faustjának rendkívüli 
értékeit Schiller drámáinak rovására.1 Idővel azon
ban Gyulai mind felsöségesebben ítélte meg Schle- 
gelt s későbbi dolgozataiban gyakran hibáztatta 
Schlegelnek Moliére-ellenes nézeteit. Schlegel és 
Gervinus fejtegetéseinek mély hatását leginkább az 
bizonyította, hogy Gyulai egy évtized múlva is 
visszatért Schlegelnek egy-egy elfogult ítéletére 
vagy Gervinusnak, szerinte a leghíresebb német

1 Lásd Gyulai Pálnak Gáspár Jánoshoz 1852. máj. 
3-án írt levelét. Budapesti Szemle. 171. k. (1917.) 223. 1.
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Shakespeare-magyarázónak, egy-egy szellemes véle
ményére. A két írónak legbecsesebb hatása Gyulaira 
mégis a műbírálói egyéniség rohamos fejlődésében 
nyilatkozott.

Mindaz, amit Gyulai Gernyeszegen olvasott és 
tanult, egyaránt nagy mozgalmat idézett elő a költő 
és műbíráló törekvéseiben. A költői képzelet lázas 
munkájába érdekes bepillantást enged Gyulainak 
ez időből fennmaradt írói és költői vázlatkönyve, 
mely leginkább Gernyeszegen telt meg gazdag 
novellaanyaggal, felötlő balladatervekkel s bensősé
ges lírai eszmékkel. A kritikai erő kifejtésének ma
gas fokát legjellemzőbben az a tanulmány mutatta, 
melyben Gyulai Bajza József irodalomtörténeti 
jelentőségét oly biztos ítélettel állapította meg. 
Mindazáltal Gyulai irodalmi kapcsolatai vidéki kö
rében annyira meglazultak, hogy írói és költői egyé
nisége az irodalmi közvélemény előtt sokszor ferde 
világításba került.

Eleinte Gyulai a Pesti Naplóban keresett iro
dalmi munkássága számára alkalmas teret. Ide 
küldte Lévay útján Síikéi Hulló csillagok című 
verskötetének bírálatát és erdélyi útirajzát. A bírá
lat azonban olyan nagy visszatetszést keltett a szer
kesztőségben, hogy Gyulai maga tiltotta meg kiadá
sát.1 Az erdélyi útirajz hatását is megzavarta a 
késedelmes és megszakított közlés, de a kedvező 
eredményt Lévay is bizonyíthatta, ki Gyulai tiszte-

1 Lásd Gyulai Pálnak Lévay Józsefhez 1851. jún. 
21-én s júl. 9-én írt leveleit, Lévay Józsefnek Gyulai
hoz 1851. júl. 3-án írt levelét s Gyulainak Szilágyi Sán
dorhoz 1852. jan. 15-én, febr. 8-án írt leveleit.
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letdíjaként tizenhárom forintot vett fel a Pesti 
Napló szerkesztőségétől.1 Voltak is a lappal Gyu
lainak további tervei, de ezeket keresztülhúzta a 
kormány, mely 1851. szept. 6-án a Pesti Napló poli
tikai iránya miatt Bánffay helyett Récsy Emil 
egyetemi tanárt nevezte ki szerkesztővé.

így tett szert Gyulai irodalmi terveiben mind 
nagyobb jelentőségre Szilágyi Sándor. Maga Gyu
lai így nyilatkozott róla Lévayhoz 1851. okt. 24-én 
írt levelében: „Furcsán vagyok én Szilágyival. 
Mindig elhatározom, hogy nem dolgozom neki, még
is rákényszerítenek a körülmények.“ Szilágyi több
ször szóba hozta Gyulaihoz Gernyeszegre írt leve
leiben folyóiratát, mely Pesti Lupoh vagy Pesti 
Füzetek címmel fog megindulni, valamint a Nagy- 
enyedi Album második kötetét, melynek engedélye
zésére biztosan számított, sőt egyik hirdetményében 
előre jelezte, hogy lapjának segédszerkesztője Síi
kéi, fődolgozótársa pedig Gyulai lesz.1 2 Gyulai nem 
tudhatta, mi válik valóra a sok fogadkozásból, azért 
egyre-másra küldözte költeményeit a Pesti Füzetek 
számára s szorgalmasan írta a Nagyenyedi Albumba 
szánt novelláját. Az 1852. év elején azonban már 
belefáradt a hosszas várakozásba s febr. 8-i levele 
szerint nem hitt többé Szilágyi ígéreteinek.

' Új kapcsolatot teremtett Gyulai s a pesti iro
dalom között Szilágyi Virgilnek 1852 februárjában 
megindított Értesítője. A szerkesztő felszólítására

1 Lásd Lévay Józsefnek Gyulai Pálhoz 1851. szept. 
28-án írt levelét.

2 Lásd Gyulai Pálnak Lévay Józsefhez 1851. júl. 
9-én írt levelét.
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Gyulai már 1852. jan. 26-án felajánlotta Lévay út
ján közreműködését, de mélyrehatóbb munkásságot 
mégis akkor fejtett ki, mikor Szilágyi Virgil május 
elején Budapesti Viszhang címmel heti és irodalmi 
lappá alakította át folyóiratát. Beköszöntőül Bajza 
összegyűjtött munkáinak bírálatát szánta, melyet 
az Értesítőnek utolsó s a Budapesti Viszhangnak 
első száma közölt. A tanulmány névtelenül jelent 
meg, de akik ismerték a szerzőt, nagyra is becsülték 
fejtegetéseit. Szilágyi Virgil tíz forintot adott a 
bírálatért, Lévay pedig azt írta róla, hogy neki fe
lette tetszett.1 Az elismerésnek még határozottabb 
jelei voltak azok az előnyös feltételek, melyekkel 
1852 júniusának első felében a Budapesti Viszhang 
szerkesztősége akarta Gyulai közreműködését a lap 
számára biztosítani.1 2 Gyulai elfogadta az ajánlatot, 
de a nagy távolság új meg új akadályokat gördített 
munkássága elé. Majd a bírálatra kijelölt könyvet 
nem kapta kézhez, majd iránycikkeivel késett meg. 
Elmaradt Kemény Zsigmond hr. Férj és nö című 
regényének méltatása is, melyre pedig Gyulai örö
mest vállalkozott volna.3 A bírálatok helyett kül
dött cikkek pedig, mint Levelek egy nőhöz és Régi 
magyar szerelmes levelek, tulajdonkép csak a kö
zönség szórakoztatását célozták.

»

1 Lásd Lévay Józsefnek Gyulai Pálhoz 1852. máj. 
24-én írt levelét.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1852. 
jún. 19-én írt levelét.

3 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz és Lé
vay Józsefhez 1852-ben júniusban és június után írt 
leveleit.
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Az irodalom hívó szava többször felverte Gyu
lai gernyeszegi magányának csendjét. Mennyire 
sajnálta, bogy nem teljesíthette Pákh Albert kéré
sét, ki a magyar irodalom történetét szerette volna 
vele az Ujabbkori Ismeretek Tára számára meg
íratni!1 1852. jűl. 27-én is újra Pákh Albert kereste 
fel Gyulait soraival Gernyeszegen, mint humorosan 
írta, az Óperenciás tengeren túl; bár sötéten látta 
az irodalmi állapotokat, minduntalan jó fordulatot 
várt s valójában meginduló irodalmi vállalatára 
célzott, melyben Gyulainak is fontos szerepet szánt.2 
Egyelőre Gyulai regényes környezetének hatása 
alatt állott. Míg kis szobájának ablakából hosszan 
elnézte a Maros-menti táj változatait, míg álmodo
zásra intette lelkét a park fáinak suhogása, a rigó 
füttye s a malom zúgása, könnyen feledte Pestet. 
Lassanként azonban írói tervei követelni kezdték 
jogaikat s a hatásvágy csábító színével vonták be a 
pesti irodalmi életet. Mikor a grófi család az ősz 
vége felé Pestre készülődött, Gyulai már tudta is, 
hogy a családdal nem tér többé vissza Gernye- 
szegre. Ily elhatározással vett búcsút november 
közepe táján az elárvult kastélytól, a park sárguló 
fáitól s a Maros völgyének őszi képétől. Nov. 18-án 
már Teleki Domokos gróffal és kíséretével együtt 
átkelt a Királyhágón, 22-én pedig már Gyomron

1 Lásd Pákh Albertnek Gyulai Pálhoz 1851. okt. 
12-én írt levelét. Nyugat. 1910. 1553. 1.

Q Lásd Pákhnak 1852. júl. 27-i levelét, az 1910. évi 
Nyugatnak 1554. lapján.
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időzött, hogy néhány nap múlva a pesti irodalmi 
életbe nyisson magának utat.1

Gernyeszeg nem idézett elő Gyulai életében 
hirtelen változásokat. Nem volt vihar, mely mint a 
csalódott szív fájdalma, zúz és rombol; nem volt 
forró napsugár sem, mely szenvedély módjára éget 
és perzsel; inkább hasonlított a csendes tavaszi eső
höz, melynek nyomán élet zsendiil és áldás fakad. 
Gyulai is csak az idő távolából értette meg gernye- 
szegi napjainak rendkívüli jelentőségét. Képzelete 
a szép napok benyomásaiban az életnek igaz érté
keit fedezte fel s tudta, mit köszön a merész, élet
terveknek s a szigorú leszámolásoknak, melyek ma
gányában jellemét alakították. Évek múlva mind 
nagyobb tisztelettel adózott az előkelő szellemi lég
körnek is, mely érzéseit nevelte, eszméit tisztázta, s 
mély hálával gondolt a vén kastélyra, mely a nem
zet válságos éveiben egyéniségének zavartalan fej
lődését biztosította. E bensőséges értékelés nyert 
költői formát 1871-ben a Romhányi második éneké
nek e befejező soraiban:

Vén kastély a Maros völgyében,
Vén fák között, a parton épen,
Kékes ködöddel, Gernyeszeg,
Jó tetted’ Isten áldja meg!

1 Az utazás idejére nézve lásd Teleki Domokos 
gr. 1852. évi számadáskönyvét.



A PESTI IRODALMI MOZGALMAK 
KÖZÉPPONTJÁBAN.

Minél inkább kibontakozott Gyulai az erdélyi 
bércek vonzóköréből, annál hódítóbb alakban jelent 
meg képzelete előtt Pest s a pesti irodalmi élet. 
3852. nov. 22-e táján érkezett Gyömröre, de mihelyt 
lehetett, sietett Pesten író barátai között szétnézni. 
Szilágyi Sándorral, ki ekkor már Kecskeméten a 
ref. kollégium tanári székében feledte szerkesztői 
terveinek összeomlását, nem találkozhatott; annál 
többet időzött Pákh Albertnél. Értesülései, főkép 
Pákh megindítandó lapjára vonatkozó hírei egé
szen fölvillanyozták. Nov. 28-án írt levelében is, 
mivel Pesten azt hallotta, hogy Szilágyi Sándor 
vállalatát, a Nagyenyedi Albumot betiltották, eré
lyesen kérte vissza Szilágyitól az Album második 
kötete számára küldött novelláját, mintha kéziratát 
már az új lapnak akarta volna biztosítani.1

Bármennyire magához ragadta azonban Pest

1 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1852. 
nov. 28-án írt levelét.



246 PAPP FERENC:

Gyulainak minden gondolatát, egyelőre kötelezett
sége Gyömröhöz láncolta, hol Teleki Domokos gr. 
és családja hosszabb időre szállott meg. Innen írt 
Gyulai levelet Szilágyi Sándornak nov. 28-án s itt 
kapta meg Pákh Albertnek dec. 4-én s dec. 13-án 
hozzá intézett sorait is. A grófi családdal való kap
csolatot jelzi Teleki Domokos gr. számadáskönyvé
ben Gyulainak december hóra járó s két részletben 
fölvett 20 frt. díja is. Pedig Pákh Albert ekkor a 
lapalapítás gondjai között minden reményét Gyu
laiba vetette. Egyrészt csalódott Jókaiban, kit Fes
tetics Leó gr., a Nemzeti Színház igazgatója, csábí
tott el tőle új lapjához, a Délibábhoz, másrészt 
tevékenységében megakasztotta béna lába, úgyhogy 
irodalmi ügyeiben alig tehetett egy-két lépést. Ezért 
hívta meg Gyulait dec. 4-i levelében lapjának fődol
gozótársául; ezért kötötte lelkére, hogy mihelyt a 
lap engedélyezéséről értesül, lóhalálában teremjen 
Pesten. A nagyjelentőségű eseményt, az engedély 
megérkezését jelentette be a dec. 13-i levélben ez a 
szó; „Megvan“.1 Gyulai bizonyára tőle telhetőén 
teljesítette barátjának kívánságát, a grófi családtól 
azonban csak december végén vett búcsút. Ekkor 
költözött be Teleki Domokos gr. és házanépe Pestre 
a Szervita-téri Teleki-házba, míg Gyulai néhány 
házzal tovább a szomszéd utcában Pákh Albert laká
sán helyezkedett el. Mindazáltal az a szép viszony, 
mely Gyulai s a grófi család között öt éven át szö
vődött, nem szakadt el teljesen. Gyulai 1853-ban is,

1 Lásd Pákh Albertnek Gyulai Pálhoz 1852. dec. 
4-én és 13-án írt leveleit. Nyugat. 1910. 1554—1556. 1.
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míg Teleki Domokos gr. Pesten tartózkodott, heten
ként több órában foglalkozott régi tanítványaival: 
Zsófia és Jozefin grófnőkkel; valószínű, irodalmi 
nevelésüket tetőzte be, mert vele együtt Brassai Sá
muel is tanította a grófnőket, ki inkább természet- 
rajzi előadásokra vállalkozhatott. Egyébiránt a 
grófi család épúgy, mint Gyulai, az elválás után is 
híven megőrizte az együtt eltöltött évek emlékét; 
így öröklődött Gyulai tisztelete a családban három 
nemzedéken keresztül.1

Ha Gyulai eddigi lekötöttebh életmódja után 
áhította a szabadságot s az irodalmi hatást, akkor 
törekvései számára alig találhatott volna Pesten 
alkalmasabb helyet Pákh Albert otthonánál. Pákh 
az Úri-utca 13. számú házának, az Orczy-udvarnak 
második emeletén két egyszerű, tágas, udvari szobá
ban lakott, melyeket egy aranyművestől bérelt ki.2 
A legénylakás berendezése nem sok kényelmet ígért, 
inkább egy beteg ember igényeit tükrözte vissza. 
Pákh ugyanis, ki 1848-tól fogva hasztalan erőltette 
lábbajára a hidegvizes gyógyításmódot, idejének 
nagy részét ágyban vagy zöld dívánján fekve töl
tötte; itt olvasott, itt írt egy kis zsámolyon, itt fo
gadta vendégeit. Gyulai saját visszaemlékezése sze
rint 1853 elején költözött hozzá s csak 1855 őszén 
vált meg tőle, mikor külföldre kellett utaznia. A 
hosszabb ideig tartó együttlakás mély nyomokat 
hagyott mindkét lakótárs lelkivilágán. Gyulai tulaj-

1 Gyulai Pál és a grófi család viszonyára nézve 
lásd Teleki Domokos gr. számadáskönyvét.

s Az Úri-utca, mely a Szervita-térnél kezdődött, a 
inai Petőfi Sándor-utca volt.
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donkép Pákh Albert mellett nézett először egészen 
szabadon az élet rejtelmeivel szembe, de nehéz nap
jaiban és sok átvirrasztott éjtszakáján mindig biz
tosan számíthatott a hű barátra. Egyaránt tisztelte 
Pákhnak európai műveltségét s éles ítélőerejét; még 
inkább vonzotta benne az érző szív, mely legtöbb
ször humor és gúny mögé rejtette el saját megin
dulásait. Évek múlva is szeretettel idézte föl emlé
kezetében barátjának száraz arcát s rajta a kedély 
és elmésség jeleit: a nagy kék szemek szelíd fényét 
s az ajkak gúnymosolyát.1 Pákh viszont félbema
radt életének kiegészítését látta Gyulainak egyre 
emelkedő írói becsvágyában s mozgékony szellemé
ben. A két rokonlelkű barátot mégis elsősorban az 
irodalom szeretete, főkép közös lapjuknak sorsa 
kapcsolta össze.

A szabadságért Gyulainak is meg kellett dol
goznia. Mióta Pákhnak egyik szobáját elfoglalta, 
megszaporodtak kiadásai. A lakásbért ő is havon
ként fizette házigazdájának, az aranyművesnek. 
Állandó tételt jelentettek havi költségvetésében 
Ignác, a közös szolga, kit Pákh szinte úgy örökölt 
Petőfitől, valamint a szolga felesége, ki a mosóné 
szerepét töltötte he a kis háztartásban. Mibe került 
ezen kívül a ruházkodás s az étkezés, vagy ha Gyu
lainak valamely társaságban kellett megjelennie? 
így vett részt azon a lakomán is, melyet. 1853 ápri-

1 Gyulai Pál és Pákh Albert kapcsolatára és ott
honára nézve lásd Gyulai Pálnak A Vasárnapi Újság 
XXV. évfordulóján és Emlékbeszéd Pákh Albert fö
lött című visszaemlékezéseit, továbbá Ágai Adolfnak 
Por és hamu (1892.) című kötetét.
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Hsában a pesti magyar írók és művészek í r  a 
Aldridge tiszteletére az Európa szállóban tartot
tak. 1 Mindehhez Gyulai nem tudott volna az iroda
lomból megfelelő összeget előteremteni, azért más 
jövedelemforrás után is kellett néznie. Jó segítség 
volt egy ideig az a 38 frt., melyet a két Teleki 
grófnő tanításáért 1853. ápr. 24-éig vett föl;1 2 a grófi 
család távoztával azonban már erre sem számítha
tott. Sokkal állandóbb alapot nyújtott a drága pesti 
élet számára a Szőnyi Pál fiúnevelő-intézetében el
vállalt tanári állás. Ide Gyulait minden valószínű
ség szerint Csengery Antal ajánlhatta, ki már az 
intézetnek 1850. évi megnyitásakor lépett Szőnyi 
munkatársai közé. Vele együtt több ismerősre akadt 
Gyulai a tanári karban- ott találta egykori főisko
lai tanárát, Takács Jánost, ott tanulótársát, Erdélyi 
Indali Pétert, valamint Gross Ágostot, a két Teleki 
grófnőnek hajdani német nevelőjét.3

Mihelyt Gyulai 1853-ban Pesten elhelyezkedett, 
hamarosan kapcsolatba léphetett Szőnyi iskolájá
val; 1853 júliusában, az iskolai év végén ugyanis 
már mint rendes tanár vezette tanítványait a vizs
gálatokra. Ekkor az intézetnek már tíz osztálya 
volt: két elemi, három alsó reál, két felső reál s há
rom gimnáziumi osztály. A Pesti Napló tudósítója

1 Szépirodalmi Lapok. 1853. 28. (ápr. 7.) sz.
3 Lásd Teleki Domokos gr. számadáskönyvében az 

1853. febr. 5-i és ápr. 24-i bejegyzéseket.
3 Csengery Antal Hátrahagyott iratai és feljegy

zései. 1928. 424. 1. — Török István dr. id. m. II. 344. L. TIT. 
80., 81., 87. 1. — Gross Ágost szerződése és nyugtái a 
gernyeszegi Teleki-levéltárban vannak.
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szerint Gyulai júl. 25-én a második és harmadik 
alsó reál osztályt vizsgáztatta a magyar történet
ből és magyar nyelvtanból, 27-én pedig a két elemi 
osztályt a magyar nyelvtan elemeiből. Az elisme
rés, melyet e vizsgálatok alkalmával az intézet ki
vívott magának, a tanári kar odaadó munkáját 
bizonyította.1 Csengery Antal is mindig lelkese
déssel írt leveleiben tanítványairól s a köztük 
elért, szép eredményekről.1 2 Bizonyára Gyulai is 
követte kiváló barátját a kötelességteljesítésben, 
tehát szorgalmasan készült óráira s pontosan javí
totta tanítványainak dolgozatait, úgyhogy sok időt 
áldozhatott az iskolának. 1854. ápr. 28-án Lévay- 
hoz írt levelében maga említi, hogy csak az augusz
tusi és szeptemberi szünidővel rendelkezhetett sza
badon. Helyzetét annál súlyosabbnak érezte, mert 
délelőtt és délután is kellett tanítania. Azért jelen
tette 1854. szept. 6-án oly örömmel Aranynak, 
hogy a jövő iskolai évben sikerült összes óráit dél
utánra csoportosítania.3 Ha azonban a nappalokat 
lefoglalta is az iskola, bőséges kárpótlást nyújtot
tak az írónak az éjtszakák. Gyulai egyébként már 
azért is megbecsülte tanári foglalkozását, mert 
tudta, hogy ezzel biztosíthatja írói terveinek meg
valósítását.

Az első irodalmi feladat, mely Gyulai becs
vágyát teljes erővel megragadta, Pákh Albert lap-

1 Pesti Napló. 1853. 1020. (aug. 3.) sz.
2 Csengery Antal Hátrahagyott iratai és feljegy

zései. 1928. 439., 441., 444. 1.
3 Arany János: Hátrahagyott iratai és levelezése. 

IV. 1889. 44. 1.
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jának, a Szépirodalmi Lapoknak támogatása volt. 
Gyulait ugyanaz a cél vezette, mint Pákhot. Mind
ketten régóta fájlalták már, hogy a magyar iroda
lomban oly egyének vállalkoztak vezető szerepre, 
kik semmiféle irányt sem képviseltek. Tgv uralkod
tak a kormány kegyelméből 1852 folyamán a poli
tikai napilapokban Szilágyi Ferenc és Récsy 
Emil; így jutottak határozottabb szempontok nél
kül szerkesztői hatáskörhöz a szépirodalom terén 
Nagy Ignác, Vahot Imre és Szilágyi Virgil. Tu
lajdonkép Pákh és Gyulai annak az irodalmi párt
nak érvényesülését akarták bitzosítani, mely a sza
badságharc előtt a nép-nemzeti költészet jelszavait 
vitte diadalra. Pákh sajnálta ugyan Jókai elpárto
lását, de megnyugtatta, hogy — saját szavai sze
rint — Keményék és Csengeryék s az egész haj
dani Pesti Hírlap annál szorosabban csatlakoztak 
hozzá.1 A tervezgetésekbe Eötvös József br. is 
he volt avatva, de senki sem kísérte őket na
gyobb izgalommal, mint Gyulai. Neki része lehe
tett a Szépirodalmi Lapok elnevezésében is; leg
alább erre enged következtetnünk Pákh, mikor 
1852. dec. 4-i levelében egy jó lapcímet kér tőle. 
Még inkább reá várt a fődolgozótársnak s a segéd- 
szerkesztőnek munkája. Vállalkozásukat különösen 
megnehezítette, hogy három új lappal kellett ver
senyezniük: Festetics gr. Délibábjával, melyet 
Jókai szerkesztett, Császár Ferenc Divatcsarno
kával s Vas Gereben népies lapjával, a Falusi 
Estékkel.

1 Lásd Pákli Albertnek Gyulai Pálhoz 1852. dec. 
4-én írt levelét. Nyugat, 1910. 1555. 1.
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Pákh és Gyulai nagy bizakodással indították 
meg lapjukat, de csalódásaik hamar széttépték 
legszebb reményeiket. Már egy hónap múlva febr. 
3-án panaszkodva írta Pákh Tompának: ,,Ki testi
leg már rég nyomorék valók, most lelkileg is csak
nem meg vagyok törve“.1 A szerkesztőséget joggal 
aggaszthatta En delinek, a kiadónak szűkkeblű- 
sége, a sokféle költség s az előfizetők száma, mely 
februártól májusig 300-ról 220-ra apadt. Ily viszo
nyok között a magas irodalmi színvonalat csak a 
legnagyobb erőfeszítéssel lehetett fenntartani. A 
lap hetenként kétszer jelent meg. A heérkező dol
gozatokat előbb egy kis társaság bírálta meg, mely 
Pákh és Gyulai lakásán szokott összegyűlni s leg
inkább Csengery Antal és Kemény Zsigmond br. 
szavára hallgatott. A lap irányítását Pákh, a fele
lős szerkesztő tartotta kezében; ő állította össze az 
egyes számok tartalmát, ő levelezett a legnevesebb 
munkatársakkal, mint Arannyal és Tompával s 
névtelenül többet dolgozhatott egyik-másik ro
vatba is.2 Az egész vállalatnak legbiztosabb osz
lopa mégis Gyülai volt, kit a Szépirodalmi Lapok 
első félévi folyamának címlapja szerkesztőtársnak 
nevezett; alig akadt a lapnak rovata, mely az ő 
szellemének összetartó erejét meg ne érezte volna.

A szépirodalmi részt Gyulai saját neve alatt 
hét költeménnyel, továbbá egy négy számra ter
jedő elbeszéléssel gazdagította, s bennök ugyanaz 
a komoly művészi törekvés jelentkezett, melyet a

1 Irodalomtörténeti Közlemények. (1912.) 104. 1.
2 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1853. máj. 

8-án írt levelét-
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kiváló költő dolgozótársak oly felsőbbségesen kép
viseltek. Még inkább ö adta meg a lapnak ural
kodó jellemvonását azzal a műbírálattal, mely a 
költői alkotásokat a költészet lényegéből ítélte 
meg. Tizenkét színi bírálatában, melyekben —g., 
Gy., —i. írói jegyei mögé rejtőzött, ö ismertette 
legbehatóbban a Nemzeti Színház életét; ha kellett, 
írt az Ira Aldridge tiszteletére adott lakomáról, 
ha kellett, bírált balettet. Ő volt a legújabb ma
gyar irodalomnak is élesszemű bírája, ki bátran 
szembeszállott a torzjelenségekkel. Ilynemű cikkei 
— egyet kivéve — a lap hat számában 1000. írói 
jeggyel foglaltak helyet, bár Arany a leeresztett 
rostély mögött is ráismert az igazi harcosra.1 A 
Polemikus jegyzetek című dolgozat, mely aláírás 
nélkül jelent meg, Szelestey Lászlónak ferde nép
költészeti elveit támadta. Gyulai biztatta a nyílt 
levelezésben Kriza Jánost is népköltészeti gyűjte
ményének bemutatására, s a lap két számában ő írt 
bevezetést a kiválasztott darabokhoz. Az ö tollából 
került ki még az első számban a Kazinczy Ferenc
ről szóló vezetőcikk, valamint az utolsó számban 
a Befejezésül című zárószó.1 2 Kritikai dolgozatai
nak hosszú sorából élesen domborodott ki a Szép- 
irodalmi Lapok legmozgékonyabb s legharciasabb 
műbírálójának egyénisége, ki a lapban Kemény 
Zsigmond báróval, Erdélyivel, Brossaival és Sii-

1 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
III. 1888. 308. 1.

2 Ezekben a cikkekben Gyulai szerzőségének jeleiül 
itt is, ott is Gyulainak jellemző eszméi tűnnek fel.
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keivel együtt valójában a műbírálat függetlensé
géért küzdött.

Mindez azonban még nem meríti ki Gyulainak 
a. lap érdekében kifejtett munkásságát. Minden 
adat bizonyítja, hogy ö vezette az Újdonságok ro
vatot. Tulajdonkép A chinai salon című tárcacikke 
is, mely alatt ismert írói jegye: —g. állott, igazi 
újdonságírói munka volt. Bérczy Károly is úgy 
emlegeti öt 1853. júl. 1-én írt levelében, mint a lap 
újdondászát.1 Tollának nyomai: jellemző ötletei és 
szólásmódjai más rovatban is felbukkannak előt
tünk majd egy szerkesztői üzenetben, majd egy 
vidéki levélben, majd valamely külföldi irodalmi 
hírben. Gyulai maga leplezi le változatos munka
körét, mikor 1853. máj. 8-i levelében nyiltan meg- 
vallja Szász Károlynak, hogy színi bírálatot, 
könyvismertetést, újdonságot, külföldet, vidéket, 
verset, előcikket, szóval mindent kell írnia, mire 
szükség van. E mellett Gyulai gyakran magára 
vállalta a beteg szerkesztő teendőit is; -máj. 8-i 
levele szerint is sokat futkosott, míg a Szépiro
dalmi Lapoknak lefoglalt számát a rendőrség kezé
ből kiszabadíthatta.

A nagy áldozatok és erőfeszítések mégsem 
mentették meg a lapot; a benne felhalmozott igazi 
irodalmi értékek nem tudták a fásult közönség 
érdeklődését felkelteni. Májusra a pénztár annyira 
kiürült, hogy a szerkesztőség a munkatársak közül 
legfeljebb csak Aranynak és Tompának adhatott

1 Lásd Bérczy Károlynak Gyulai Pálhoz 1853. júl. 
1-ón írt levelét.
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tiszteletdíjat. Maga Gyulai sem kapott összes áp
rilisi és májusi dolgozataiért 30 írtnál többet. Sa
ját vallomása szerint sem ö, sem Pákli nem a lap
ból éltek, s minden igyekezetük arra irányult, 
hogy becsülettel bukjanak meg. Ezt a félév eltelté
vel június végén el is érték. Pákh ekkor a lap szer
kesztésétől visszalépett s beteg lábának gyógyítása 
végett fürdőre ment. Gyulai Arannyal és Kemény
nyel együtt örömest látta volna a lap folytatását, 
fel is ajánlotta ismét közreműködését, de Pákh 
sem a kiadóban, sem a közönségben nem bízott 
többé, s ezzel a Szépirodalmi Lapok bevégezte 
pályafutását.1

A csalódás Gyulaira mélyebb hatással volt, 
mint Pákhra. Mindketten az irodalom ügyét szol
gálták, de míg Pákh tulajdonkép vállalatának esz
közeiben és módjaiban csalódott, addig Gyulait in
kább irodalmi eszményeinek veresége bántotta. 
Mit várhatott volna oly közönségtől, mely a finom
kodó Divatcsarnokot pártolta, a Falusi Esték 
vaskos népieskedését pedig az előfizetések ezreivel 
tüntette ki! Elkeseredését legjobban jellemzi Szász 
Károlyhoz írt levelében ez a jövőre vonatkozó ki
jelentése: „Én pesszimista vagyok, s hitem, hogy 
a magyar közönségre csak nyegleséggel hathatni.“ 1 2 
Pedig Gyulai többet köszönhetett a lapnak, melyért 
annyit fáradozott. A Szépirodalmi Lapok ugyanis

1 Lásd Gyulai Pálnak Pákh Alberthez s Pákhnak 
Gyulaihoz 1853-ban írt leveleit az 1911. és 1910. évi 
Nyugatban.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1853. máj. 
3-án írt levelét.
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egyrészt elősegítette az Arany és Kemény körül 
csoportosuló párt szervezését, másrészt Gyulainak 
írói és költői egyéniségét kiemelte s megfelelő ha
táskörbe állította.

Nehéz helyzetbe sodorták Gyulait azok az ál
dozatok is, melyeket a Szépirodalmi Lapok pénz
ügyi téren követelt tőle. Ügy látszik, nem alap
talanul hányta szemére Szilágyi Ferenc, a Buda
pesti Hírlap szerkesztője, hogy három hónapig 
ingyen szerkesztette a kiadónak, Emichnek a 
Szépirodalmi Lapokat.1 A pénzügyi sikertelensé
get maga Gyulai is elismerte Pákhhoz júl. 29-én 
küldött levelében, mikor megvallotta, hogy júliusi 
keresményével csak augusztusra van ellátva. Ek
kor vette át pár hónapra az Ujabbkori Ismeretek 
Tárának szerkesztését, — egy későbbi nyilatkozata 
szerint — nem azért, mintha kedve lett volna 
hozzá, hanem mert tiszteletdíjából legszükségesebb 
kiadásait akarta fedezni.1 2 Leginkább zilált pénz
ügyi viszonyai késztették arra, hogy aug. 9-én 
Kecskemétre induljon s Szilágyi Sándor társasá
gában töltse el a nyarat. Azért választotta épen 
Kecskemétet, mert ott sem lakásra, sem étkezésre 
nem kellett költenie. Csak egy kívánsága volt: egy 
csendes szoba, hová bármikor visszavonulhasson. 
Mint Szilágyi Sándort előre értesítette, sokat 
akart dolgozni, főkép egy 9—10 íves regényt sze-

1 Lásd Szilágyi Ferencnek Gyulai Pálhoz 185:1 
szept. 1-én írt levelét.

2 Lásd Gyulai Pálnak Nádasdy Lipótné grófnélioz 
1856. jún. 2-án írt levelét. Nyugat. (1924.) 108. 1.
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retett volna írni.1 Így élte le napjait Kecskeméten 
folytonos munkában egészen szeptember második 
feléig. Ekkor már visszatért Pestre; a Pesti Napló 
ugyanis csak tőle értesülhetett Gyulai irodalmi ter
veiről, melyeket a lapnak 1853. szept. 23-i száma 
jelentett be.

A csalódás komor hangulatát leginkább ellen
súlyozta az az őszinte rokonérzés, mellyel Gyulait, 
a Szépirodalmi Lapok fődolgozótársát és segéd- 
szerkesztőjét a magyar irodalom. vezető egyénisé
gei fogadták. Közülök legrégibb idő óta ismerte 
Gyulai Kemény Zsigmond bárót, mégis viszonyuk
ban ekkor omlottak le azok a korlátok, melyeket 
közéjük társadalmi állás és korkülönbség vont. 
Kemény sokat hallhatott már 1852-ben Pákhtól 
Gyulainak gernyeszegi élményeiről és törekvései
ről. Még bensőségesebbé vált érdeklődése, mióta 
Pesten Pákh és Gyulai lakásán közvetlen közelből 
figyelhette meg fiatal írótársának küzdelmeit. 
Nagy gyönyörűséggel fedezhette fel a férfias jel
lemben a mozgékony lírai kedélyt, a lelkesült hitet, 
mint saját kiábrándultságának jótékony ellentétét. 
Ilyen módon játszhatott bele Kemény és Gyulai 
viszonya 1852 folyamán s 1853 elején a Ködképek 
a kedély láthatárán című regény kialakulásába, s 
Angyal Dávid joggal állíthatta, hogy Kemény a 
regényben Márton Adolf jellemét Gyulainak ifjú
kori élményei és lelki élete után rajzolta meg.2 
Másfelől Gyulai is sokszor megcsodálhatta a tár-

1 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1853 
júliusában írt leveleit.

2 Angyal Dávid id. m. 9. 1.
17
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saságban Kemény szellemének gazdagságát, de 
egyúttal nagyra becsülte a nagy regényírót is;
1854-ben ő elemezte legbehatóbban Kemény regény
költészetét a Pesti Naplóban. Idővel a viszony 
mind bizalmasabb színt öltött. Gyulai-1853. júl. 
29-én Pákhoz írt levelében már kissé mulatott is 
Keményen, ki mindig „menyen“ a Svábhegyre, 
azután fürdőre s mégis marad. Másfél hónap 
múlva meg Kemény kíváncsiskodott Szilágyi Sán
dorhoz írt levelében, hogy miért ül Gyulai annyit 
Kecskeméten.1 Később inkább Gyulai látogatta 
Keményt, de sokat lehettek együtt. Csak így ír
hatta Gyulai is 1854 szeptemberében Aranynak, 
hogy a hónap vége felé Keménnyel együtt elláto
gat hozzá.

Kemény Zsigmond báróval szemben Csengery 
Antal, mint a fegyelmezettség mintaképe, arra ta
nította meg Gyulait, hogyan kell a napnak minden 
óráját a kitűzött cél szolgálatába állítani. Gyulai 
azonban Csengerynek nemcsak tudását és férfias 
akaratát tisztelte, épúgy szerette szép családi körét 
is. Csengery kis fiát ö tanította meg a Géza Uhr fi 
című gyermekversére,1 2 s évek múlva is hálával 
emlegette Csengery jó nejét, ki iránta mindig rész
véttel és jóindulattal volt.3 Csengery, a nagy párt
szervező, a legszebb reményekkel vehette számba

1 Irodalomtörténeti Közlemények. (1911.) 240. 1.
2 Csengery Antal Hátrahagyott iratai és feljegy

zései. 1928. 446. 1.
3 Lásd Gyulai Pálnak Csengery Antalhoz 1855. 

nov. 7-én írt levelét. Budapesti Szemle. 194. k. (1923.) 
23. lap.
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azt az erkölcsi erőt, mellyel Gyulai az irodalom 
érdekeiért szállt síkra. Atyjához 1854. márc. 28-án 
írt levelében is a legtehetségesebb fiatal íróként 
mutatta be Gyulait.1

A Szépirodalmi Lapok fűzte szorosabbra 
Gyulai és Arany János barátságát is, hiszen Arany 
sok értékes költeménnyel támogatta a Szépiro
dalmi Lapokat, a lapban meg Gyulai volt Arany 
költői irányának és költészetének leglelkesebb ma
gyarázója. A találkozásra több alkalmat nyújtott 
az 1853. év. Az 1851. évi nagyszalontai egyiittlét 
után Arany és Gyulai először 1853. máj. 14-e táján 
láthatták egymást. Arany ekkor Pesten időzött,1 2 
s lehetetlen, hogy az irodalmi eszmecserében, me
lyet Pákh Alberttel folytatott, Gyulai ne vett 
volna részt.3 A legközelebbi találkozásról maga 
Gyulai emlékezett meg; júl. 29-én írta Pákhnak, 
hogy Arany az előtte való napon ment haza. Külö
nösen sok bensőséggel telt meg a két rokonlélek 
viszonya 1853 nyarán, mikor Gyulai Szilágyi Sán 
dorhoz Kecskemétre költözött s augusztusban és 
szeptember nagy részében ott nyaralt. Gyulai már 
Szilágyi Sándorhoz júl. 29-én írt levelében vágya
kozva gondolt Nagykörösre; arra akarta útját 
venni, hogy ott két napot mulatva, magát kipi
henje s azután Kecskemétre ránduljon át. A köz
lekedést Nagykőrös és Kecskemét között ekkor

1 Csengery Antal: Hátrahagyott iratai és feljegy
zései. 1928. 444. 1.

2 Pesti Napló. 1853. 953. (máj. 14.) sz.
3 Arany János: Hátrahagyott iratai és levelezése. 

III. 1888. 297. 1.
17’
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megkönnyítette a nem rég megépült vasút, s hol 
Gyulai látogatott át Nagykörösre, hol Arany Kecs
kemétre. Aranynak — saját szavai szerint — jól 
esett magát Kecskeméten kicsevegnie, úgyhogy 
szept. 1-éig két hét alatt már másodszor tette meg 
az utat Mentovichcsal a vasúti kavics tetején 
utazva.1 Gyulai pedig még egy év múlva is 1854. 
ápr. 28-án Lévay Józsefhez írt soraiban ily boldo
gan emlékezett vissza a szép nagykőrösi napokra: 
»Tavai nyáron hányszor emlegettünk, midőn Kecs
kemétről átrándúltam az én kedves Jankómhoz, s 
az általad küldött jó borból id dogól tünk! Sokszor 
felkiáltott Jankó: „Az a Józsi jó verseket ír, de 
legjobb műve mégis e kiadatlan. Igyunk a Józsi 
egészségére!“« A baráti viszony összhangját a ro
hanó évek mind gazdagabbá tették, amint vagy 
Gyulai kereste fel Aranyt és családját Nagykőrö
sön, vagy Arany töltött el néhány napot Pesten 
barátaival, köztük Gyulaival.

Arany László is, számba véve atyjának kap
csolatait, úgy tudta, hogy Aranynak Gyulaival 
való barátsága volt a leghosszabb ideig tartó és a 
legbizalmasabb. Gyulai legelőször a kecskeméti 
napok után kezdett Arannyal levelezni, valójában 
azonban kevés levelet váltott vele, minthogy örö- 
mestebb lerándult Nagykőrösre, mintsem levélre 
bízza mondanivalóját. A pesti íróvilág tagjai kö
zül legtöbbször őt látták Aranyék vendégül. Arany 
László visszaemlékezése szerint, míg a többiek,

1 Arany János: Hátrahagyott iratai és levelezése.. 
III. 1888. 314. 1.
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mint Kemény, Csengery, Toldy, Brassai, Salamon 
csak egy-egy napig maradtak Nagykörösön, Gyu
lai néha egész hetet, sőt többet is ott töltött. Ott
hon érezte magát a szerény tanári lakásban, mely 
a kollégium mellett húzódott meg, a kis család 
meg szinte tagjául tekintette öt.1 Leveleiben ré
szint a legújabb irodalmi eseményekről adott bírt, 
részint Arany megbízásainak elintézéséről számolt 
be, részint Csengery és Kemény kérését tolmá
csolta, kik A Magyar Nép Könyve számára szeret
tek volna Aranytól költeményt szerezni. Közben 
mindig volt egy-egy kedveskedő szava Aranyné 
vagy Julcsa és Laci számára; így üzente tréfásan 
egyik 1853. évi levelében: „Lacinak pedig húzom 
a haját.“ 1 2 Amint Gyulai leveleit, épúgy megjele
nését is élénkség és mozgalom követte nyomon, 
úgyhogy nemcsak Aranyék fogadták őt örömmel, 
hanem Arany tanártársai is, főkép Mentovich, 
Szilágyi, Salamon. Ilyen körben azután vége- 
bossza nem volt a komoly vitának és vidám tréfá
nak, különösen akkor, mikor az idegesség még 
nem viselte meg annyira Arany kedélyét.

Az 1854. év nem nagyon kedvezett Gyulai 
nagykőrösi kirándulásainak. Sokáig nem tudta át
adni azokat a kis késeket sem, melyeket Aranynak 
egyik tisztelője vásárfiaként küldött Julcsa és 
Laci részére. Pedig ekkor már Arany többször pa-

1 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
III. k. 1888. VI. lap.

2 Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz 1853. nov. 
15-étől 1854. okt. 23-áig írt leveleit a M. T. Akadémia 
levéltárában.
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naszkodott ideges bántalmai és levert kedélye 
miatt, úgyhogy jól esett volna neki, ha kibeszél
hette volna magát a hű baráttal. Gyulait leginkább 
összekuszált irodalmi és pénzügyei tartották vissza 
Pesten. Húsvétkor is Arany mozdult ki Körösről 
s az ünnep után való keddet töltötte a fővárosban.1 
Különösen elvette Gyulainak kiránduló kedvét egy 
kellemetlen esete. Csengery ugyanis júniusban 20 
forintot adott át neki Arany tiszteletdíjaként, ö 
meg a pénzt levélben továbbította, mely a postán 
elveszett. Gyulait annál inkább bántotta könnyel
műsége, mert tartozását hamarosan nem tudta le
róni. Hiába nyugtatta meg Arany Gyulait, hogy 
ő az ügyet befejezettnek tekinti, hiába hívta és 
várta különösen szeptember végén; Gyulai még 
október vége felé is csak a bocsánatot kérte azért, 
hogy sem Kőrösre nem látogathatott el, sem a 
húsz forintot nem fizethette meg. Valószínű, kará
csonyra már az egész ügy tisztázódott, minthogy 
Gyulai ekkorra feltétlenül ígérte, hogy Aranyt 
látni fogja Kőrösön.

Idővel a két rokoniélek barátsága még inkább 
kimélyült. Minél közelebbről látott Gyulai Arany 
költői egyéniségének mélységeibe, annál nagyobb 
lelkesedéssel törekedett Arany költészetének az 
irodalmi életben tiszteletet szerezni. Ily céllal fo
gott 1855. évi Szépirodalmi szemlédében is Arany 
művének, a Toldi estéjének elemzésébe, s meggyő
ződésének ereje előtt meghajolt az irodalmi köz-

1 Arany János: Hátrahagyott iratai és levelezése. 
III. 1888. 337. 1.
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vélemény. Támadásainak gyakran volt célpontja 
az a közöny, mely Aranyt itt is, ott is fogadta. 
Megbotrán kozva említette Szépirodalmi szemlé
jében is azt az irodalmi lexikont, mely Aranyról, 
az epikus költőről teljesen megfeledkezett. Ilyfajta 
mulasztás pótlása lebegett szeme előtt, mikor 1855- 
ben az Ujabbkori Ismeretek Tára részére kért 
Aranytól életrajzi adatokat. Valószínű, Gyulai az 
önéletrajzot, melyet Arany küldött neki, az Ujabb
kori Ismeretek Tárának pótlékfüzeteiben akarta 
felhasználni; a pótlékfüzetek azonban, melyeket 
Heckenast, a kiadó tervezett, nem jelentek meg. 
úgyhogy Arany önéletrajza Toldy Ferenc munká
jának, A magyar költészet kézikönyvének szolgált 
anyagául.1

E három férfiú barátságával bensöségre nézve 
nem versenyezhet, de azért mégis nagy jelentőségű 
Gyulainak Eötvös József báróval, Tompával és 
Vörösmartyval való kapcsolata. Eötvös br. — 
Bérczy Károly levele szerint — már 1852 őszén 
meg akart Gyulaival ismerkedni, de vágyát csak
1853-ban mint Pákh Albertnek gyakori vendége 
valósíthatta meg. A közelebbi viszony jeléül hordta
vitte Gyulai később is Eötvös báró és Arany Já 
nos üzeneteit.1 2 Még magasabbra emelkedett Gyulai 
Eötvös báró nagyrabecsülésében, mikor 1854-ben

1 Lásd Heckenast G. Értesítését az Ujabbkori Is
meretek Tárának VI. kötetében (1855.) a VIII. lapon. — 
Arany János: Hátrahagyott iratai és levelezése. I. k. 
1888. XIII—LI. 1. -  II. k. 1889. Xlll. 1.

2 Arany János: Hátrahagyott iratai és levelezése. 
IV. 1889. 36.. 37.. 40.. 43. 1.
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közös irodalmi terveik kapcsolták őket össze. Ek
kor támogatta Gyulai A Magyar Nép Könyvét no
vellájával; ekkor írta Aranynak szept. 6-i levelé
ben, hogy Eötvös nagy ragaszkodással van a Nép
könyv ügyéhez s a jövő három füzetet ö látta el 
beszéllyel.

Gyulai és Tompa barátkozásában is nagy része 
lehetett Pákhnak, minthogy Tompa Pesten nála 
szokott megszállni.1 1853. febr. 3-i levelében is a 
közvetítő szerepét vállalta, mikor Gyulait mente
gette azért az üzenetért, melyet Gyulai a Szépiro
dalmi Lapok Nyilt postájában küldött Tompá
nak.1 2 1855-ben már sokkal bensőségesebbé vált 
Gyulai és Tompa barátsága. Ez év márciusában 
többet időzött Tompa Pesten Gyulaival, azután 
pedig leveleiben majd legbensőbb ügyeit érintette 
előtte, majd megbízásaival halmozta el. Különösen 
felkeltette Tompa érdeklődését Gyulainak az az 
ígérete, hogy Szépirodalmi szemléjében Tompa 
költészetére is kiterjeszkedik.3 Mikor azonban a 
bírálat megjelent, Tompa Gyulainak tárgyias fej
tegetéseit igazságtalanoknak érezte s a tartalmas 
baráti viszonyt ingerülten szakította ketté. Hasz
talan igyekezett Arany a visszás hatást Gyulai el
járásának magyarázatával elsimítani, Tompa hajt-

1 Gyulai Pál: A Vasárnapi Újság XX V. évforduló
ján. (Emlékbeszédek. II. 1902. 60. 1.)

2 Irodalomtörténeti Közlemények. 1912. 104. 1.
3 Lásd Tompa Mihálynak Gyulai Pálhoz 1855. 

márc. 23-án, ápr. 25-én, máj. 1-én az évszám megjelö
lése nélkül írt leveleit a Nemzeti Múzeum kézirattárá
ban.
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hatatlan maradt s nem akart az ügyről többé sem 
hallani, sem szólni.1

Többször láthatta Gyulai Yörösmartyt is Pes
ten, úgyhogy saját élményeiből rajzolhatta meg 
Vörösmarty életrajzában a hanyatló költői láng
elme képét. Ilyen benyomások emlékét őrzi Gyulai
nak Aranyhoz 1853 novemberében írt levele s 
benne annak a bizalmas beszélgetésnek vázlata, 
melyet Gyulai Kemény lakásán Vörösmartyval 
folytatott. A tekintélyes irodalmi kört egészítették 
ki Gyulai társaságában azok a kiváló írók, kiket a 
Szépirodalmi Lapok ügye kapcsolt egybe: Brassai 
Sámuel, Siikei és Bérczy. Hányszor vitatkozhatott 
Gyulai a mindenhez értő Brassaival, ki a lapban 
egyaránt írt zenéről, nyelvészetről s az angol 
regényirodalomról 1 Hányszor hathatta meg lelkét 
a félreismert Síikéi Károly szellemessége, s hány
szor pihent meg a szép műveltségű Bérczy Károly 
kedélyes otthonában1?

A pesti szellemi élet gazdagsága mellett a vi
dék hamar elvesztette vonzóerejét. Gyulait is el
keseríthették csalódásai, de azért maga is érezte a 
pesti íróvilággal való benső kapcsolatát. Mikor 
Szász Károly 1853 tavaszán a nagykőrösi ref. kol
légiumnak egyik tanári állására csalogatta, Gyulai 
határozottan válaszolta: „Még nem fogytam ki az 
illúzióból. Itt maradok Pesten.“1 2 1853 nyarán egy 
pillanatra megvesztegette ítélőerejét Kecskeméten

1 Araiiy János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
III. 1888. 380—382. 1.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1853. máj. 
8-án írt levelét.
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a nyugalmas vidéki élet, s mikor az egyik meg
ürült kollégiumi tanári székre megválasztották, a 
felajánlott állást elfogadta. Mihelyt azonban visz- 
szatért Pestre, visszamondott s Szilágyi Sándor
hoz írt levelében így mentegette magát: ,,Nem 
tehetek róla. ösztönömet követem.“ 1

Még igazabban értékelte Gyulai Pestet saját 
fejlődése szempontjától Lévayhoz 1854. ápr. 28-án 
írt levelében, mikor a neki felajánlott miskolci ta
nári állást magától elhárítva, így állapította meg 
Pest előnyeit: „A szív elvesztett örömeit itt leg
alább kárpótolja némi szellemi élv, itt legalább 
inkább képezhetem íróvá magamat, mint másutt.“ 
A szív elvesztett örömeiben újra ifjúkori szerel
mének emlékeire célzott. Hogy Pataki Emilia még 
mindig jelentős helyet foglalt el gondolatvilágá
ban, azt bizonyítja 1853-ban kidolgozott költemé
nyeinek sora s benne a szép leány csalódásának és 
saját lemondásának mind pontosabb rajza. Talál
kozott Gyulai Pest forgatagában más nőkkel is, 
kik a szenvedély mámorát kínálták neki. llyfajta 
női lélek foglalkoztatta. Gondolni rád című költe
ményében is, mely a Divatcsarnoknak 1853. dec. 
4-i számában jelent meg. Felizgatott képzeletét 
rövid időre megvesztegethette a titkos találkákból 
szövődő viszony, melyet az áruló szemek elől az 
éjtszaka takart el, csakhamar azonban a mámoros 
izgalmak vesztesek maradtak az ifjúságnak tiszta 
ábrándjai mellett. Már az 1854. év első vagy máso-

1 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1853 
őszén írt leveleit.
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(lik hónapjában, mikor Szeretnélek még egyszer 
látni című költeményét megírta, szinte vezekelve 
fordult felmagasztalt eszményképéhez, Pataki Emí
liához.1 Itt már a költészet varázsa ragyogta be az 
ifjúkori szerelemnek minden mozzanatát egészen 
az utolsó deési találkozásig. Itt a vén udvarház 
csarnoka is az utolsó „Isten hozzád“ fájó emlékei
vel csak a deési Pataki-kúriának oszlopcsarnok- 
szerű, boltíves tornáca lehet, honnan Pataki Emi
lia utoljára intett búcsút a távozó Gyulai felé.

A szellemi élv, melyet Gyulai Lévayhoz írt 
levelében a vesztett boldogság kárpótlásául em
lített, nem lehet más, mint az, amit a színház, iro
dalom és társaság nyújtott neki. A színház sze- 
retete vezette Gyulait már a Nemzeti Színház váz
latos történetében, melyet 1853 augusztusában vagy 
szeptemberében Kecskeméten írhatott az Prjabbkori 
Ismeretek Tára számára.2 Még közvetlenebb kap
csolatba került a Nemzeti Színházzal, mikor 1854.

' A Hölgyfutár 1854. máj. 2-i száma említi Gyulai
nak a lap számára küldött költeményét, mely a lapnak 
jún. 13-i számában Szeretnélek még egyszer látni cím
mel jelent meg. Ez lehetett az a kiadatlan, szerelmi köl
temény, mely Gyulainak a Vasárnapi Újság huszon
ötödik évfordulójára írt visszaemlékezése szerint 1854 
február vége felé már készen volt.

2 A Pesti nemzeti színház s magyar színészet című 
cikk az Ujabbkori Ismeretek Tára VI. kötetében a 
49—60. lapokon Gyulainak szokott írói jegyével: —g-vel 
van ellátva. Az írói jegyen kívül Gyulai szerzőségére 
vall a nagy tisztelet, melyet a cikkíró Kántorné, „a leg
nagyobb magyar tragikai művésznő“ és Katona József, 
„a legnagyobb magyar színköltő“ iránt érez, valamint 
az a rokonérzés, mellyel Bulyovszkyné Szilágyi Lilla
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máj. 28-ii táján az elliányt Nagy Ignác helyét ő 
foglalta el a drámabíráló választmányban.1 A szín
háznál csak az irodalom állott közelebb szívéhez. 
Erről tett tanúvallomást 1854. június közepén 
Csengeryvel, Eötvös báróval s Kemény báróval 
együtt abban a hírlapi nyilakozatban, mely az írói 
segélypénztár eszméjének megvalósítását szol
gálta.2 Legértékesebb óráit is annak a társaságnak 
köszönte, melyet vele az irodalmi eszmények kö
zössége kapcsolt össze. így vett részt 1854. ápr. 
18-án Eötvös báróval s Kemény báróval együtt 
azon a kedélyes estén, melyet Arany tiszteletére 
Csengery rendezett otthonában.3 Megfordulhatott 
a megyeház közelében levő Komló vendéglőben is, 
hol az írók asztala s a Patikárus-testvérek muzsi
kája Kemény Zsigmondtól kezdve a legifjabb nem
zedékig gyakran összegyűjtötte a pesti íróvilágot. 
Ily együtt eltöltött órákra mutatott a Hölgyfutár 
1854. aug. ,24-i számában Tóth Kálmán is, mikor

művészetét emeli ki. Jellemző a cikkíróra az is, hogy a 
drámában, mint Gyulai, a színi és költői hatás helyett 
csak a drámai hatást tartja jogosnak. Gyulai a pesti 
Nemzeti Színházról szóló cikket Kecskeméten írhatta 
az Ujabbkori Ismeretek Tára számára, hiszen a Pa 
betűkkel kezdődő cikkeket Pákh Albertnek Gyulaihoz 
1853. aug. 2-án írt levele (Nyugat. 1910. 1560. 1.) szerint 
már augusztus előtt elkészítette.

1 Vasárnapi Újság. 1854. 13. (máj. 28.) sz.
2 Budapesti Hírlap. 1854. jún. 15-i szám.
3 Lásd Gyulai Pálnak Lévay Józsefhez 1854. ápr. 

28-án írt levelét. — Arany János Hátrahagyott iratai és 
levelezése. III. 1888. 337. 1.
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egyik vidéki levelében tiszteltette a „választott né
pet“ s benne különösen Gyulait és Vajdát.

Rendkívül megnövelte Pest értékét Gyulai 
szemében az a meggyőződése, hogy ott érheti el 
életének főcélját és — saját szavai szerint — leg
inkább ott képezheti magát íróvá. Az élénk szel
lemi sürgés-forgás, mely a nyomasztó korban a 
lapszerkesztőségek körül támadt, őt is a napi sajtó 
fénykörébe vonta, hogy csakhamar a csalódás 
szegje szellemének szárnyát.

A Szépirodalmi Lapok megszűnte után legin
kább a két napilap között ingadozott érdeklődése, 
habár ízlése és erkölcsi érzése épúgy visszariadt a 
hivatalos lapnak, a Budapesti Hirlapnak szerkesz
tőjétől, Szilágyi Ferenciül, mint Török Jánostól, 
ki 1853. febr. l  én vette át a Pesti Napló szerkesz
tését.1 Mennyi ellenérzését kellett legyőznie, mikor 
1853 nyarán Kecskeméten 9—10 ívre tervezett re
gényének egy részét megírta s majd Szilágyi Fe
rencnek, majd Török Jánosnak ajánlotta fel! Szi
lágyi örömmel látta volna egykori kiváló tanítvá
nyát dolgozótársai között,2- Török is többször 
ígérte a Pesti Napló olvasóinak a regény közlését, 
de sohasem tartotta meg szavát, úgyhogy a regény 
töredék maradt. Gyulai részben a cenzúrát, rész
ben Török megbízhatatlanságát okolta regényének 
bukásáért.3 Hasonlókép kockáztatta Török János

1 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
IV. 1889. 43., 44. 1.

2 Lásd Szilágyi Ferencnek Gyulai Pálhoz 1853. 
szept. 1-én írt levelét.

3 Lásd Gyulai Pálnak Lévay Józsefhez 1854. ápr. 
28-án írt levelét.
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Gyulai Petőfi-tanulmányának sikerét is. A tanul
mányt Török előre lefoglalta lapja számára, mikor 
azonban a dolgozat egy hónap múlva elkészült, ki
csinyes kifogásokkal bájt ki az adott szó kötele
zése elöl. Mivel pedig a cenzúra miatt Jókai sem 
mert a Délibábban Petőfi méltatásának helyet 
adni, Gyulai tanulmánya Toldy Ferenc pártfogá
sával az Uj Magyar Múzeumnak 1854. évi folya
mában látott napvilágot.1 így lazult meg Gyulai 
kapcsolata mindkét lappal. A Budapesti Hírlapban 
csak egy cikke jelent meg 1853 és 1854 folyamán: 
Szelestey verskötetének, a Falu pacsirtájának bírá
lata, melyet az 1854. jan. 29-i számban szokott írói 
jegyével: 1000-rel látott el. A Pesti Naplóba is rit
kán s rendesen különös alkalommal írt. Ő búcsúz
tatta 1853. okt. 22-én Szász Károly nejét, Idunát, 
1854. jan. 24-én Sükei Károlyt; ö bírálta 1854. 
márc. 2-án Kemény regényeit, máj. 4-én PVrenezy 
Teréz költői hagyatékát, júl. 20-án Bérczy Károly 
beszél yeit, aug. 2-án Gvörffy Gyula verseit.

A pesti irodalmi állapotok ingatagsága nem
csak Gyulait nyugtalanította, hanem azt az írótár
saságot is, mely egykor a Szépirodalmi Lapokban 
hatott s azután majd az egyik, majd. a másik napi- 
lapban bukkant fel. Leginkább Kemény báró és 
Csengery szerették volna a kiválóbb irodalmi erő
ket valamely értékes vállalatba összegyűjteni. 
Eleinte újra egy olcsó szépirodalmi lapra gondol
tak s Gyulait szemelték ki szerkesztőnek, de a terv

1 Arany János: Hátrahagyott iratai és levelezése. 
IV. 1889. 35. 1.
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Gyulai vonakodásán meghiúsult.1 1854 márciusá
ban már két új vállalat foglalkoztatta Kemény 
Zsigmond bárót s irodalmi pártját: A Magyar 
Nép Könyve és a Hat író Könyve. Az elsőt, a né
pies folyóiratot, különösen Kemény báró pártolta 
s CsengeryVel együtt ő is indította meg. A másik 
Eötvös József br. kedvelt eszméje volt s mint na- 
gyobbszerű album Arany, Csengery, Eötvös báró, 
Gyulai, Kemény báró és Vörösmarty jelentősebb 
műveit foglalta volna magában, de csak terv ma
radt,2 Gyulai nem sokat remélt ugyan pártjának 
megmozdulásától, de A Magyar Nép Könyvének 
támogatását kötelességének tartotta; e célra írta 
meg 1854 első felében Varjú István című novellá
ját,

A Szépirodalmi Lapok szerkesztőségéből, te
hát Gyulainak közvetlen írói köréből indult el 
nagyhatású útjára a Vasárnapi Újság is, melynek 
kiadója Heckenast, szerkesztője névvel Pákh, való
jában Jókai volt. A lapkiadás engedélyezését 1854 
februárjának végén egy este Jókai jelentette be 
Pákh lakásán s mind Pákhot, mind Gyulait izga
lomba hozta. Az első számot, mely márc. 5-én ke
rült ki a sajtó alól, valamint az utána következő 
kettőt Jókai, Pákh és Gyulai hárman írták, de 
Gyulai azután is egészen a 8. számig tovább támo
gatta barátait. Élénk munkásságának emlékei a 
lapban: A legelső magyar komikus című rajz, a

1 Lásd Gyulai Pálnak Lévay Józsefhez 1854. ápr. 
28-án írt levelét.

2 Papp Ferenc: Báró Kemény Zsigmond. II. 1923.
100., 101. 1.
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Teleki .Józsefről szóló vezetöcikk, a Pesti Napló
val folytatott polémia és több könyvismertetés.1 
A lap újszerű fametszeteivel s Jókai egyéniségé
nek varázsával nagy hódítást tett a közönségben, 
úgyhogy előfizetőinek száma már ápr. végén 
6000-re rúgott. Gyulai azonban két hónap múlva 
mégis kilépett a szerkesztőségből. A szakítást — 
Gyulai visszaemlékezése szerint — egy szertelen 
hangú könyvismertetés idézte elő, melyet Gyulai
nak heves tiltakozása ellenére Pakli benn hagyott 
a lapban. A valódi ok azonban a Jókai és Gyulai 
között már ekkor jelentkező ellentét lehetett. Gyu
lai a népies formák között is szigorúan ragaszko
dott műbírálói szempontjaihoz, míg Jókai a kriti
kát feleslegesnek tartotta. Gyulai Lévay Józsefhez 
1854. ápr. 28-án intézett levelében is fökép a szer
kesztés hiányait hibáztatta s azért írta, hogy ideig
lenesen lógóskodik a Vasárnapi Újság mellett.

Amint azonban Gyulai ízlését nem elégítette 
ki sem A Magyar Nép Könyve, sem a Vasárnapi 
Újság, épúgy nem felelt meg irodalmi eszményei
nek a többi 1853. és 1854. évi szépirodalmi lap sem, 
tehát sem a Budapesti Viszhang, melyet a Délibáb 
folytatásaként Szilágyi Virgil és Vas Gereben 
együtt szerkesztettek, sem a Divatcsarnok, mely
ben Priebeisz István hatalmaskodott, sem a Hölgy
futár, melyet Tóth Kálmán irányított. 1854. ápr. 
28-i levelében is így nyilatkozott róluk: „A Vas 
Gereben és Szilágyi Virgil vállalkozása halva szü-

1 Gyulai Pál: A Vasárnapi Újság X X V . évforduló
ján. (Emlékbeszédek. II. 1902. 55. 1.)
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letett gyermek, a Divatcsarnok botrány, a Hölgy
futár kezd parókát feltenni.“ 1 Ennek ellenére 
Gyulai 1853 és 1854 folyamán majd az egyik, majd 
a másik szépirodalmi lapban tűnt fel egy-egy köl
tői vagy szépprózai munkájával: hol a Délibábban 
s az Ifjúság Lapjában, hol a Divatcsarnokban s a 
Hölgyfutárban, hol a Budapesti Viszhangban. 
Munkásságán meg is látszott az erőltetés. Azért 
írta Aranynak 1854 szeptemberében: „Így dolgoz
nom fáj, s nem dolgoznom sehogy még inkább 
fájna.“ 1 2

A komor hangulatok, melyeket az 1854. év iro
dalmi viszonyai Gyulai lelkében hátrahagytak, 
tetőpontjukat érték el az év második felében. 
Augusztusban Gyulait már annyira felizgatta Tö
rök János zsarnoksága, hogy ingerülten szakított 
vele. Csordultig telt meg sérelmeinek pohara, mikor 
Török a Pesti Napló aug. 2-i számában Gyulainak 
egyik bírálatát önkényesen megváltoztatta. Gyulai 
még aznap nyilatkozatot tett közzé a Hölgyfutár
ban s erélyesen tiltakozott írói jogainak nyilt meg
sértése ellen. Ekkor egyezett meg Szilágyi Ferenc
cel is a lapjában megindítandó irodalmi szemlére 
nézve. Mint Aranynak írta 1854. szept. 6-án, nem 
tartotta Szilágyit erkölcsösebb jellemnek, mint 
Törököt, de írói szabadságát inkább látta bizto
sítva a Budapesti Hírlapban. Mielőtt azonban a 
Budapesti Hírlapban hozzáfoghatott volna iro-

1 Lásd Gyulai Pálnak Lévay Józsefhez 1854. ápr. 
28-áu írt levelét.

2 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
IV. 1889. 42. 1.

18
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dalmi táborozásához, Jó éjszakát című, befejezet
len novellájával akarta pénzügyeit rendezni. A  
kész fejezetek közlését a Budapesti Viszhang fő- 
munkatársa, Vas Gereben a lapnak 19. (szept. 10.) 
számában kezdte meg. Mivel azonban Gyulai köz
ben újra megbetegedett, a folytatásokban költői 
terve teljesen összekuszálódott. Csalódását Szász 
Károlyhoz 1855. márc. 9-én írt levelében maga így 
állapította meg: „Három hónapig kínlódtam 25 
forintért, rontva egészségemet s kockáztatva írói 
becsületemet.“ A nehéz viszonyok közt akadt meg 
Gyulainak több értékes irodalmi terve, köztük az 
irodalmi közlöny, melyet Csengerynek okt. 28-i le
vele szerint Kemény és Csengery irányítása mel- 
’ett Bérczy Károly és Gyulai szerkesztettek volna.1

Az 1854. év kuszáit viszonyai éreztették hatá
sukat Gyulainak 1855. évi irodalmi munkásságán 
is. Leginkább pénzügyi gondjai késztették azok
nak a cikkeknek megírására, melyekkel márc. 9-i 
levele szerint az Ujabbkori Ismeretek Tára VI. 
kötetének befejezését segítette elő.1 2 Végre a Szi
lágyi Ferencnek tett ígéretét is beválthatta; jan. 
23-án megkezdte a Budapesti Hírlapban Szépiro-

1 Csengery Antal: Hátrahagyott iratai és feljegy
zései. 1928. 447. ]. — Angyal Dávid: Fáik Miksa és Kecs
kemétiig Aurél elkobzott levelezése. 1926. 117., 118. 1.

2 Gyulai 1855. márc. 9-én írta Szász Károlynak, 
hogy sokat kell az Ujabbkori Ismeretek Tárába írnia. 
Minthogy a Vasárnapi Újságnak 1855. ápr. 1-i száma a 
VI. kötet utolsó füzetének készülékét, a Budapesti Hír
lapnak 1855. szept. 15-i száma pedig a VI. kötet meg
jelenését jelentette, Gyulai az utolsó füzetek számára 
írhatott cikkeket.
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dalmi szemléjét s jún. 30-áig 29 számban bírálta a 
magyar elbeszélő és lírai költészetnek 1854. és 
1855. évi termését. A zavart hatásba éles hangként 
sivított bele a megbírált költőknek heves tiltako
zása. Barátai, mint Tompa és Mentovich, nehez
telve fordultak el tőle, irodalmi ellenfelei pedig 
körtámadást intéztek ellene. Ennek a mozgalom
nak csúcspontját jelezte 1855 nyarán Tóth Kál
mánnal vívott párbaja.

A párbajra okot Tóth Kálmánnak Gyulaihoz 
intézett sértő levele adott. Gyulai segéde, Kemény 
Zsigmond br., bár Tóth Kálmánt épúgy szerette, 
mint Gyulait, a durva sértés miatt a legszigorúbb 
feltételeket kötötte ki; követelte, hogy a felek az 
első vérig lövöldözzenek egymásra, s hogy a sértő 
nyilvánítsa levelét semmisnek.1 Mivel pedig a 
törvény a párbajt szigorúan büntette, mint Gyulai 
beszélte, minden eshetőségre való tekintettel nyi
latkozatot kellett kiállítania, mely szerint maga 
oltotta ki életét. Szerencsére a nyilatkozat felesle
gessé vált. A párbaj ugyanis azzal végződött, hogy 
Tóth Kálmán golyója Gyulai bokáját horzsolta. 
Gyulai elbeszélése szerint a párbaj után majdnem 
nagyobb veszélybe sodorták őket megbokrosodott 
lovaik.2 A párbaj idejét Berecz Károly a Magyar 
írók szobája című visszaemlékezésében az 1855. év 
nyarára teszi, arra az időre, mikor Kemény Zsig
mond br. s Majthényi Flóra, Tóth Kálmánnak 
sokszor megénekelt női eszményképe, a városligeti

1 Tóth Kálmán: Kemény Zsigmondröl. (Irka-fir
kák. 1877. 141. 1.)

2 Gytilai Pálnak szóbeli közlése.
18*
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Pávaszigeten nyaraltak. Arra is emlékszik Berecz, 
hogy az izgalmas nap hajnalán, mikor a Pávaszi
geten barátaival együtt aggodalmak között várta 
a párbaj kimenetelét, a robogva érkező kocsiból 
Tóth Kálmán ugrott ki s kalapját lengetve sietett 
a sziget más oldala felé, hol egy női alak töltötte 
várakozásban a hajnal perceit.1 Mivel pedig Gyu
lai Szépirodalmi szemléje a Budapesti Hirlapnak 
jún. 30-i számában végződött, a költő és műbíráló 
összeütközése ez időpont után történhetett. Másik 
határul kínálkozik A márványhölgyek című dráma 
első előadásának ideje, júl. 20-a. Gyulai ugyanis e 
drámának bírálatában már nyugodtabban, az írói 
jog szempontjából tekint végig a Szépirodalmi 
szemle ellen felzúduló véleményeken, úgyhogy júl.
20-ára már megszabadulhatott párbajának izgal
maitól.

A Budapesti Hirlap műbírálójának szerepét 
különösen gyanússá tette a lap szerkesztője, Szi
lágyi Ferenc, tüntető dicséreteivel. Neki annál in
kább tetszettek Gyulai cikkei, mert bennük gyűlölt 
ellenfelét, Török Jánost látta pellengérre állítva. 
Ezért figyelmeztette oly pontosan Gyulait kötele
zettségére1 2 s ezért hirdette lapjában oly diadallal 
a Szépirodalmi szemle folytatását.3 Mindazáltal 
Gyulai egyre késett ígért cikkeinek megírásával;

1 Berecz Károly: Magyar írók szobája. (A régi 
„fiatal Magyarország“. 1898. 142.. 143. 1.)

2 Lásd Szilágyi Ferencnek Gyulai Pálhoz 1855. 
márc. 31-én írt levelét.

3 Budapesti Hirlap. 1855. 758. (jiín. 30.), 798. (aug. 
18.) sz.
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okt. 24-én is csak mentegetőző levelet küldött a 
szerkesztőnek s a körülmények kényszerűségére 
hivatkozott, hogy cikksorával adós maradt.1 Mint 
Nádasdy Lipótné grófnénak 1856. jón. 2-án írta, 
a sértett hiúság felzúdulását nyugodtan tűrte, az a 
rágalom azonban, hogy a kormány vele, mint bé
reltével gyaláztatja a magyar irodalmat, mégis 
nagyon fájt neki.2

Minél inkább visszaborzadt Gyulai a Buda
pesti Hirlap szellemétől, annál inkább vonzotta is
mét a Pesti Napló, mióta a folytonos támadások 
Török János hatalmát benne megtörték. Mikor a 
lap jún. 22-én Kemény Zsigmond br. vezetése alá 
került, Csengeryvel együtt Gyulai sem hiányozha
tott a szerkesztőnek legbensőbb írói köréből. Már a 
júl. 2-i számnak híradása a lapnak rendes munka
társaként emlegette; azóta többször szerepelt a 
lapban mint színi bíráló; ő írta Obernyik Károly
inak, a hirtelen elhúnyt színműírónak, búcsúztatá
sát, s az ő nézeteire s írói jegyére bukkanunk a 
színházi rovatban is. Gyulai egyénisége azonban 
az izgatott irodalmi légkörben hamar vihart idé
zett elő. Így került éles ellentétbe szeptember első 
felében Török Jánossal, a bécsi Magyar Sa jtó szer
kesztőjével is, mikor Kemény Zsigmond bárót, a 
távollevő szerkesztőt helyettesítette a Pesti Napló
ban.3 Az összeütközést tulajdonképen Bulyovsz-

1 Budapesti Hírlap. 1855. 855. (okt. 26.) sz,
5 Nyugat. 1924. 2. szám, 109. 1.
3 Magyar Sajtó. 1855. 57. (szept. 7.), 60. (szept. 12.) 

sz, — Lásd Salamon Ferencnek Szilágyi Sándorhoz 
1855. szept. 4-én írt levelét a Nemzeti Múzeum kézirat
tárában.
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kyné Szilágyi Lilla színházi esete idézte elő, kit a 
Magyar Sajtó ízléstelenül meghurcolt, Gyulai pe
dig védelmébe vett. A hírlapi vitát Gyulai a Pesti 
Naplónak szept. 12-i számában erélyes szavakkal 
zárta le, de azért látszott rajta, hogy a szenvedé
lyes szóharc elkedvetlenítette.

Az egymással küszködő egyéni érdekek sötét 
árnyékot vetettek a pesti irodalmi életre s benne 
Gyulai irodalmi törekvéseire. A félsikerek és si
kertelenségek nemcsak hangulatát rontották meg, 
hanem pénzügyeit is összezilálták. Az 1854, évben 
adósságai szinte összecsaptak feje fölött. Helyze
tét még súlyosabbá tette bátyja, Ferenc, ki bukott 
színtársulatától megválva, jűn. 30-e táján Pestre 
érkezett s innen Kolozsvárra igyekezett.1 Mivel 
Gyulai saját pénzéből nem tudott rajta segíteni, 
útiköltségét abból a tíz aranyból fedezte, melyet 
Friebeisz Istvántól Szász Károly számára vett át. 
Azt hitte, hogy néhány nap múlva visszapótolja az 
összeget, azonban a szünidőben Szőnyitől nem ka
pott fizetést, másrészt megbetegedett s két hétig 
feküdt, úgyhogy még inkább elmerült adósságaiba. 
Lelkét a szégyen mardosta, hogy Szász Károlynak 
nemcsak a tíz aranyat nem küldhette meg, hanem 
barátjának nála levő tíz forintnyi írói díjához is 
kénytelen volt hozzányúlni.2 Mily boldog lett 
volna, ha keresményéből valamit húgának is jut
tathatott volna! Mikor 1855-ben Párbaj előtt című 
költeményében szívének legértékesebb viszonyaira

1 Hölgyfutár. 1854. 142. (júl. 11.) sz.
2 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1855. márc. 

9-én írt levelét.
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gondolt, ily gyötrő önváddal búcsúzott cl jó húgá
tól, az édes-kedves lyánkától:

Soli’ sem panaszlál, ó soha,
Csak aggódtál érettem,
Isten.bocsássa, oly kevés,
Mit éretted tehettem.

Az 1854. év viszonyai közé illik bele annak a 
napnak emléke is, melyen Gyulai az éhség érzetét 
is megismerte. Ezen a napon, mint maga beszélte, 
Csengcry Antallal kimerültén sétált a Duma-par
ton, úgyhogy bágyadtsága Csengerynek is feltűnt. 
Az ö faggatására vallotta meg azt is, hogy aznap 
még semmit sem evett. Csengery azután annál in
kább sietett Gyulainak kifizetni a tiszteletdíjat, 
mely őt a Csengery folyóiratának átengedett dol
gozata után megillette.1 Valószínű, az összeg A 
Magyar Nép Könyvében közölt novella, tisztelet
díja Volt.

A rossz napokon azonban, melyeket Gyulai 
Űri-utcai szállásán élt át, derültebb órák is várták 
reá Pákh Albert társaságában. A két lakótárs vi
szonya azután is a régi maradt, hogy Gyulai a Va
sárnapi Újságtól megvált. Sokat évődtek egymás
sal. — Gyulai vasárnap reggelenként, mikor a Va
sárnapi Újság meg szokott jelenni, így köszöntött 
be Pákh szobájába: „Jó* napot, jobb lapot!“ — 
Máskor meg Pákh küldte be Gyulaihoz Ignácot, a 
közös inast, feleségével együtt, ha a házastársak 
összevesztek; azt mondta, hogy Gyulai jobban ki-

1 Gyulai Pálnak szóbeli közlése.
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békítheti őket, mert ha nem is bölcsebb, de minden
esetre ékesszólóbb. — Néha Gyulai Pákh szerkesz
tői üzeneteit bírálgatta, máskor meg Pákh olvasta
tott Gyulaival kéziratokat az érte fizetett adó fejé
ben. Az adóösszeíró ugyanis, minthogy a távollevő 
Gyulai Pál nevét „Julie Paul“-nak fordította s a 
lakótársat Pákh gazdaasszonyának tartotta, utána 
is behajtotta Pákhon az adót. — E derűs válto
zatú, baráti viszony tartalmát jellemezte később 
Gyulai e néhány szóval: „Én vonzódtam hozzá, 
meghatott szerencsétlensége, bámultam türelmét, 
kedveltem humorát, szerettem jó szíve- és hű ba
rátságáért.“ 1

Ha Gyulai az 1855. év második felében végig 
tekintett saját lelki életén, szanaszét romokat lát
hatott maga körül. Aug. 11-i levelében is még min
dig szégyenkezve vallotta meg Szász Károlynak, 
hogy tartozását nem térítheti meg, mert keresmé
nyét legsürgősebb adósságaira és szükségleteire 
kellett fordítania. Bántotta legtisztább törekvései
nek meggyanúsítása is. Mégis leginkább sajnálta 
költői terveit, melyek az áldatlan sajtóviszonyok 
között félbeszakadtak vagy eltorzultak. Mint 
Aranynak írta 1854. szept. 6-án, borzalommal gon
dolt a nyomdászinas kopogására is, ki kéziratot 
követelt tőle. A nyomasztó izgalmak között Gyu
lait csak éles ítélőereje és erkölcsi bátorsága nem 
hagyta el sohasem. Ezeket emelte ki Jókai is, mi
kor ismertette a Magyar költők arcképalbumát,

1 Gyulai Pál: A Vasárnapi Újság XXV.  év for* 
dulóján. (Emlékbeszédek II. 1902. 58—64. 1.)
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melyet a Hölgyfutár szerkesztősége Barabás mes
terrel készíttetett, s mikor Gyulai arcvonásaiban 
megtalálta 'mindazt, mi Gyulaié: „a bátortalan 
szemek mögött a legbátrabb szívet, a sötét arc res
tekében a legvilágosabb lelket.“ 1 A küzdelmes kor
szak befejezését, a lenyűgözött vágyak felszabadu
lását jelentette Gyulai számára a Pesti Napló
1855. okt. 25-i számának következő híradása: „Gyu
lai Pál t. barátunk és munkatársunk ma hagyta el 
a fővárost. Útjának célja Berlin, hol gr. Nádasdy 
Lipót nagyreményű fia, a magyar szívű, lelkű Ta
más gróffal egy évet töltend.“ Azoknak a mozgal
mas éveknek igazi értékei azonban, melyeket Gyu
lai a pesti napisajtó szolgálatában élt át, legtelje
sebben Gyulainak irodalmi alkotásaiban maradtak 
fenn számunkra.

1 Vasárnapi Újság'. 1855. 38. (szept. 23.) sz.



A ROMANTIKUS ÁBRÁND KÖLTŐJE.

A magyar irodalomban, fökép a magyar köl
tészet életében mély szakadékokat idéztek elő a 
szabadságharc leverésére következő évek. _ A pesti 
költővilág, mely néhány évvel előbb oly nagy sze
repet játszott a magyar szellemi mozgalmakban, 
szétszóródott a szélrózsa minden irányában. A ve
zető egyéniségek vagy a szabadságharc vérzivata
rában tűntek el, mint Petőfi, vagy megtörve bús
komorságnak estek martalékul, mint Bajza s 
Yachott Sándor. Egy részük börtönben sínylődött 
vagy külföldre menekült, más részük az irodalmi 
középpont ösztönző hatásától megfosztva, vidéken 
húzódott meg, mint Vörösmarty, Arany, Tompa és 
Erdélyi. A mély szakadékokra célzott Erdélyi Já 
nos is következő megállapításával: „Ennyi erő 
hiányával minő ürességnek kellett támadni a ma
gyar költői életben okvetlenül!“ 1

Az új viszonyok megváltoztatták az új kor-

1 Erdélyi János. A magyar lyra■ 1859. Budapesti 
Szemle. 1859. (Tanulmányok. 1890. 109. 1.)
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nak hangját és lelkét. Az ifjabb költőnemzedék 
kezén elkallódott Petőfinek nagy lírai költői ha
gyatéka is. A lángelmének mély értelmű sejtelmeit 
az egyéni szeszély túlzásai váltották fel, a népköl
tészet művészi elemei pedig hatásukat vesztették a 
tarka-barka tájköltészet mellett. A bomlás szelleme 
hagyott nyomot a külső formában, a műgond meg
vetésében is, mivel Petőfi utódai a természetesség 
nevében tetszelegtek maguknak. Maga Erdélyi Já
nos is, ki a magyar népköltészet rejtelmeit oly fá
radhatatlanul kutatta, a magyar lírát az ötvenes 
években már a népiesség határaira figyelmeztette 
s a vidékiességet, mint az irodalmi ízlés megtéve- 
lyedését bélyegezte meg.1

A magyar lírának e válságos korában a nem
zetmentés gondolatával adott Gyulai mélyebb ér
telmet költői hivatásának. Amint hazafiúi köteles
ségének tartotta az elnyomatás korának síri csend
jét költeményeivel minél gyakrabban megtörni, ép
ágy buzdította versben és prózában az elnémult 
magyar költőket, hogy zendítsék meg a régi dalt 
és ne hagyják magára a bánatba merült nemzetet. 
Világnézetét rendkívül kiszélesítették mélyreható 
benyomásai és élményei: a szabadságharc hősi cso
dái épúgy, mint a letiprott nemzetnek néma szen
vedései, a büszke grófi kastélyoknak előkelő szel
lemi légköre épúgy, mint a pesti bérházak világa, 
a női szív ismerete épúgy, mint a világirodalom 
tanulmányozása. Minél inkább megáradt lelke a 
bonyolult érzésektől s feszítő gondolatoktól, annál

1 Erdélyi János: Népköltészet körül. Szépirodalmi 
Lapok. 1853. (Kisebb prózái. I. 1865. 157—167. 1.)
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inkább életszükségletévé vált a költői nyilatkozás. 
Hasonló eredményre jutott maga is 1851 nyarán, 
mikor gernyeszegi magányában önmagával számot 
vetve, azt írta Pákh Albertnek, hogy az életnek 
legbecsesebb értékei sem tudnák boldogítani, ha a 
költészetnek nem élhetne.1

Ez a költészetért való rajongás éveken keresz
tül lefoglalta Gyulai lelkét, miközben ábrándos 
életcélja újabb meg újabb alakot öltött. Kezdetben 
a novella, regény és líra mellett a dráma is sar
kalta becsvágyát, úgyhogy az 1850. év első felében 
egy történeti tragédia írásába fogott s még Szász 
Károlynak is ígért alkalmas drámai mesét. Csak
hamar azonban, fökép 1851-ben félretette drámá
ját s mind több szeretettel emlegette leveleiben 
balladáit, sőt 1851 tavaszára, majd őszére egy 
egész kötetet szándékozott belőlük kiadni.1 2 Mind- 
azáltal Gyulai kedélyének hullámzását legtermé
szetesebben lírai költeményei tükrözik vissza. Köl
tői képzeletét a lírai eszméknek egész raja zsi
bongta körül, s alig volt életének kora, melyben 
benyomásai könnyebben alakultak volna költe
ménnyé, mint az önkényuralom első éveiben. Leg- 
kevésbbé kedvezett költői egyéniségének az a zak
latott élet, mely reá a sivár pesti viszonyok között 
várt, úgyhogy lírai költészetének forrásai 1854-ben 
s 1855-ben szinte kiapadtak. Maga írta 1856. ápr. 
3-án Csengery Antalhoz intézett párizsi levelében,

1 Lásd Gyulai Pálnak Pákh Alberthez 1851. szept. 
28-án írt levelét. Nyugat. 1911. 733. 1.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1850. máj. 
11-én és 1851. jan, 20-án írt leveleit.
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hogy az a harmadfél év, melyet a pesti lapiroda
lom szolgálatában töltött el, egészen elriasztotta a 
költészettől.1 Csaknem két évi hallgatását legin
kább a napisajtó izgalmaival okolta meg, de fon
tos tényező lehetett benne az is, hogy a költő becs
vágya háttérbe szorult a rendkívüli hatás mellett, 
melyet a műbíráló tett a magyar irodalomra.

Azok a költemények, melyeket Gyulai 1849 
októberétől 1855. okt. 25-i berlini útjáig írt, nagy
részt rövidéletű irodalmi vállalatoknak lapjain 
merültek feledésbe. Szépszámú eredeti és fordí
tott gyermekversei részint Brassai és- Gönczy Pál 
ifjúsági lapjaiban, részint Gáspár János olvasó
könyveiben húzódtak meg.2 Maga Gyulai is tudta, 
mily töredékes az a kép, melyet költészetéről a 
gyorsan változó időszaki sajtó nyújt. Ezért már 
Gernyeszegen elérkezettnek látta az időt, hogy egy 
kötet költeménnyel lépjen az olvasóközönség elé. 
A kötetnek valódi tárgyául „A hazatért órái“ vagy 
„A hazatért napjai“ címmel Erdély költészetét sze
melte ki. Mint 1851. okt. 24-én írta Lévay József
nek, azoknak a költeményeinek összegyűjtésére 
gondolt, melyek gyermekkori emlékeit s a hazatért 
élményeit, Erdély múltját és jelenét érintették, s 
a költői tájképekhez tíz-tizenkét, Erdély múltjából 
írt balladát szándékozott csatolni. Lévay, ki maga 
is nem rég adta ki egy füzet költeményét, lelkesen

1 Budapesti Szemle. 194. k. (1923.) 31. 1.
2 Brassai lapja a Fiatalság- Barátja, Gönczy Pálé 

az Ifjúság Lapja volt. Gáspár János olvasókönyvei: 
1. Magyar olvasókönyv tanodák és magánnövendékek 
számára. (1853.) 2. Csemegék kisebb gyermekek szá
mára. (1854.)
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pártolta Gyulai tervét, sőt a terv megvalósításához 
készséggel felajánlotta segítségét. Gyulai még 
1852 májusában is megkérdezte levél útján Szi
lágyi Sándortól a hat ív költemény kiállításának 
árát, de már aggodalmai voltak, vajon verskötete 
a cenzúra miatt megjelenhetik-e.1 Így évröl-évre 
mind tekintélyesebb költői munkásságra tekinthe
tett vissza a nélkül, hogy költői egyénisége kellő vi
lágításba került volna. Hat évi elmélyedésnek ered
ménye az a kilencven költemény is, melyekből köl
tői fejlődésének második korszaka alakul ki. A 
korszak hatái'ai Gyulai gyűjteményes kiadásában 
az 1849. évi Októberben című költemény és az 1855. 
évi Heine-fordítás 1849 októberében címmel, a 
Gyulai Pál irodalmi emlékeiben 1849-ben Éji dalok 
és 1855-ben a Schiller Orleansi szűzé bői vett két 
magánbeszéd fordítása.2

A dús költői termés maga bizonyságot tesz a
1 Lásd Lévay Józsefnek Gyulai Pálhoz 1852. márc. 

17-én írt levelét és Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 
1852. máj. 1-én írt levelét.

2 Papp Ferencnek Gyulai Pál irodalmi emlékei 
(1926.) című gyűjteményéből kimaradtak: Honvágy 11. 
(Budapesti Viszhang. 1852. 11., júl. 17-i sz.), Gondolni rád 
(Divatcsarnok. 1853. 71., dec. 4-i sz.), A fegyver n yu g sz ik  
(Schiller Orleansi szűzé,bői, Budapesti Szemle. 223. k. 
1931. 471—473. 1.). A Bölcsődal, valamint A két cica meg 
a hamis gyerek és A pulyka és a veréb című mesék, 
melyek 1854-ben a Gáspár-féle Csemegékben foglaltak 
helyet, Gyulai költészetének második korszakához tar
toznak. A Hölgyfutár 1855. évi 5. (jan. 9.) száma sze
rint Schiller Orleansi szűzét Bulyovszky Gyula fordí
totta, de Johannának Isten hozzátok és A fegyver nyug
szik kezdetű magánbeszédei Gyulai fordításai.
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lírai képzeletnek feltűnő mozgékonyságáról. Gyu
lait épúgy meghatja a természet minden változása, 
mint a női lélek varázsa, s lírai költészete époly 
vonzó fénnyel veszi körül a szabadságharcnak s 
Itenne a hősies önfeláldozásnak emlékeit, mint az 
elnyomott magyar nemzetnek néma s komor ellent- 
állását. Mindazáltal képzeletét közelebbről meg
határozza, erdélyies lírai anyaga. Gyulai lírai egyé
niségét sohasem járta át annyira Erdély szellemi 
levegője, mint a szabadságharcra következő hat év
ben. A természet neki a bércet és vízesést, a Marost 
és Szamost jelentette. Meghatva állott meg Erdély 
határán, a kolozsvári szülői házban; első szerelmi 
csalódásának izgalmai is erdélyi tájhoz, a deési 
Szamos völgyéhez fűződtek. S amint Gyulai a sza
badságharcból leginkább az erdélyi hadak küzdel
mét, Bem és Gábor Áron dicsőségét idézte emléke
zetébe, épúgy az önkényuralom korának borzalmait 
is leginkább a feldúlt Erdély szenvedésein keresz
tül érezte át. Ügy tetszik, mintha mindaz a gyönyö
rűség és bánat, mely az erdélyi magyar lelket év
századokon át hangtalanul eltöltötte, az ötvenes 
években Gyulai lírájában találta volna meg legtel
jesebb költői kifejezését.

Az erdélyies lírai anyag mellett épúgy meg
szabták Gyulai lírai költészetének irányát irodalmi 
eszményei is. Érdeklődését a szabadságharc után 
két kimagasló lírai költői egyéniség ragadta ma
gához hosszabb időre: Petőfi és Heine. Közülük 
leginkább Petőfi uralkodott Gyulai gondolatvilá
gán. Mily fiatalos rajongással írt róla 1851. évi 
erdélyi útirajzában is! Még határozottabban tett
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hitet Petőfinek korszakos hatása mellett későbbi 
műbírálataiban. így a szabadságharc ntán is hű 
maradt ifjúkori irodalmi rokonérzéseihez, de mi
nél igazabban ítélte meg irodalmi eszményképét, 
annál inkább visszanyerte vele szemben független
ségét.

Az a bensőség, mellyel Gyulai Petőfinek köl
tői hagyatékán csüngött, a lélek mélyéből fakadt, 
azért nem is nyilatkozhatott pusztán a költői indíté
kok egyezésében. Baráth Ferenc is a költemények 
hosszú sorában, melyeket Gyulai költészetének má
sodik korszakába foglaltunk össze, csak néhányon 
ismerte fel Petőfi szellemének nyomait: a Beteg
ágyon, Üti emlék, Karácsonkor, A száműzött^ 
címűeken; az elsőben különösen az Egy gondolat 
bánt engemet című dithyramb rohamos hangjai 
ütötték meg fülét.1 Sokkal nagyobb Petőfi-hatást 
Tolnai Lajos sem tudott kimutatni, pedig ő minden
áron bizonyítani akarta, hogy Gyulai 1853-ig Pe
tőfi költészetének igézete alatt állott.2 Petőfi és 
Gyulai költői egyéniségének viszonyát a szabad
ságharc után nem is a rokon költői gondolatok és 
képek száma határozza meg; bensőbb kapcsolatot 
teremt közöttük lírai költészetüknek közös szel
leme. Ha ugyanis Petőfi egykor a tízek társaságát 
s benne saját költői irányát a „magyar romantikus
iskola“ elnevezéssel akarta megjelölni,5 akkor Gyű

%

1 Baráth Ferenc: Gyulai Pál költeményei. Hazánk. 
1894. (Irodalmi dolgozatok. 1895. 183. I.)

s Tolnai Lajos: Gyulai Pál. V. Irodalom. 1887. 27. 
(ápr, 3.) sz.

3 Ferenczi Zoltán; Petőfi életrajza. II. 1896. 258. 1.
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lai lírájára is találó még a fejlődés második kor
szakában a „regényes líra“ meghatározás, melyet 
Erdélyi János alkalmazott rá.1

Kevésbbé hangzott össze Gyulai költői egyéni
ségével irodalmi érdeklődésének második jelentős 
tárgya: Heine költészete. Gyulait leginkább Ger- 
nyeszegen ragadta magával Heine tisztelete, az 
„ifjú Magyarország“-nak szellemi hagyatéka. Meny
nyit hajszolta itt barátaihoz írt leveleiben Heine 
legújabb művét, a RomanceroV. Hogy sokat for
gatta a híres verskötetet, melyet az osztrák kor
mány a tiltott könyvek közé sorolt,2 mutatják 
Heine-fordításai, melyeknek forrásául a Roman- 
cero szolgált. Még Gernyeszegen fordította a Vi
szontlátást, mely a Budapesti Yiszhangnak 1852. 
okt. 31-i számában jelent meg. Ezt követte a Rossz 
álom a Szépirodalmi Lapoknak 1853. jan. 20-i szá
mában, majd az 1849 októberében, mint. az 1855. év 
költői terméke.3 Az elsőt Gyulai fel sem vette köl
teményeinek gyűjteményébe, a másik kettő közül 
az utóbbi oly művészi fordítás, hogy szinte az ere
deti mű hatását teszi.

Mikor Gyulai 1854-ben Petőfi Sándor és lyrai

1 Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szép- 
irodalomból. Pesti Napló. 1855. (Kisebb prózái. II. 1865. 
122. 1.)

2 Nagy Anna: Heine balladaköltészete és hatása a 
magyar balladára. 1919. 65. 1.

3 Minthogy Gyulai költeményeinek sorában az 
1849 októberében a berlini irt első emlékét, a Búcsút 
megelőzi, azért még Gyulai költészetének második kor
szakához tartozik.

19
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költészetünk című tanulmányában Heine és Petőfi 
között párhuzamot vont, rokonérzésével inkább for
dult Petőfinek természetes, sokszor nyers egyéni
sége felé, mint Heinenek kuszáit érzésvilága felé, 
bár benne is a blazírtság, a csalódott idealizmus s 
a legkeserűbb irónia hatalmas költészetét látta.1 
Még az 1852. évre következő, küzdelmes években 
leginkább visszhangra talált Heine világfájdalma 
Gyulainak csalódott szívében. A Heine költemé
nyeiből fordított Viszontlátásban és Rossz dlom- 
han talán saját szerelmi történetének torzképét fe
dezte fel. Mindazáltal Heine cinizmusa és frivol- 
sága távol állott Gyulainak tiszta erkölcsiségétöl. 
Legfeljebb Párbaj előtt című költeményében a ha
lállal való kacérkodásban hagyott némi nyomot 
Heinének ellentétekkel játszó költészete.1 2 Inkább 
meghódította Gyulait a magyar nemzettel együtt
érző, német költő szabadságszeretete, melyet az 
184.9 októberében című költemény oly vonzóan fe
jezett ki. Heine hatása egyébként Gyulaiban nö
velte a valóságnak s az ész játékának szeretetét s 
leginkább a dalforma és lírai stílus tökéletesebb 
kiképzésében nyilatkozott. Mintha Gyulainak 1853. 
évi költeményében, a Sétál a lyányban már Heine 
dalainak jellemző szerkezete tűnnék fel hangulatos 
képeivel s csattanó befejezésével.

Az erdélyies lírai anyagon s az irodalmi hatá
sokon túl inkább megadja Gyulai lírájának jelle-

1 Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok. 1908. 48., 49. 1.
2 Bán Margit: Heine hatása a magyar költészetre. 

(1918.)
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mét saját borongó kedély világa. Tele van ez fér
fias bánattal, melynek erejét megtörte az idő, 
tele színes ábránddal, melyen boldog emlékek 
fénye verődik vissza, tele csillogó vággyal, me
lyet a csalóka képzelet von a sivár jelen fölé. 
Eötvös Károly szerint is Gyulai lírája „áb
rándozás, mely nem esapong föl a magasba; me
rengés, mely nem merül el a fájdalomban; em
lékezés, melynek már se könnyje, se kacagása.“1 
Gyulai a mindennapi élet prózájában egy szebb 
világról álmodozik, mely elmúlt s talán soha
sem jő vissza, de ítélőereje sokkal biztosabb, 
hogysem sóvárgása határtalanná válnék. Meren
géseinek ködén túl tisztán látja a valóságot, úgy
hogy világnézetében több a józanság, mint a fel
lengő ábránd. Ezt a felhők közül kivillanó nap
fényt hirdetik Megnyugvás című költeményének 
következő sorai:

Emlékezzünk, ha megszűntünk remélni,
S reméljünk újra, hogyha fáj a múlt.
Sejtelmem súgja, csak az tudhat élni,
Ki érezvén, szenvedni megtanult.
Ebben a költői világban nagy szerepet játszik 

az idő. Gyulainak mindig kellő távolságra van 
szüksége, hogy élményeit áttekinthesse, azért in
kább a múlt emlékeinek, mint a jelen izgalmainak 
költője. Ezt a jelentől való tartózkodást nevezte' 
Riedl Frigyes a lírikus Gyulai jellemzésében tom-

1 Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül. II. 1901. 
212. 1.
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pító elemnek.1 Valójában azonban a fátyolos látás 
alig egyéb Gyulai lírájában, mint a költői léleknek 
magasabb művészi szempontokhoz való emelke
dése. Gyulai lírai képzelete 1849 után mind gyak
rabban éri el azt a művészi nyugalmat, hová a min
dennapi élet szenvedélyei nem hatolnak, hol a fáj
dalom és öröm magasabb összhangba olvad, hol a 
költői eszme kialakulását semmi sem zavarja meg. 
Ily költészetből hiányzik a közvetlenség varázsa, 
de hiányzik az az üres alanyiság is, mellyel Petőfi 
utánzói hánytorgatják untalan saját személyi 
ügyeiket.

Lényegét tekintve, Gyulai költői ábrándvilága 
a romantikának kétségtelen jeleit viseli magán. 
Benne, bár egyéni módon, újra feltűnnek előttünk 
a romantikus érzés- és képzeletvilág jellemző 
változatai.

Mint Petőfit, épúgy Gyulait is határozott ro
konérzések fűzik az egyszerűbb életkörökhöz. Me
rengéseinek kedvelt tárgyai gyermekkori emlékei: 
az igénytelen szülői ház, a kis fehér lak árnyas fák 
alatt s a benne eltöltött boldog karácsonyesték úgy. 
amint ezek Karácsonkor, Otthon s A szülői ház 
című költeményeiben tűnnek elő. A fővárosban 
című költeményében már a fővárosi palotákkal ál
lítja szembe a szülői házat, s mikor a rozzant fede
let a paloták márvány büszkesége fölé helyezi, köl
tői elfogultságát így védi: „Csak mélyen érzek, 
ennyi az egész“. Az egyszerű világ szeretete hatja 
át az Úti emlék s A vándor fiú című életképeket is.

1 Riedl Frigyes id. m. 28., 29. 1.
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Ott a naív falusi leány szerelmét, itt az átszeli vad
almafa alatt alvó vándorfiú álmát vonja be a költő 
együttérzése vonzó fénnyel. Épen a naív érzés- és 
képzeletvilág megértése teszi Gyulait a gyermek
iélek hivatott magyarázójává gyermekverseiben. 
Ezért vált Géza úr fi  című verse a tiszta gyermeki 
örömnek s a naiv becsvágynak annyira igaz és hű 
képévé.

Ha mindez romantikus vonás Gyulai költői ke
délyén, még inkább az Gyulainak az elhagyott ter
mészettel való bensőséges kapcsolata. Betegágyon 
című költeménye szerint örök álmát is virágos me
zön vagy elzárt völgy ölén szeretné aludni vagy 
a zúgó erdők s magas bércek honában, hol a sza
badság levegője fű. Legtöbbször megigézi költemé
nyeiben az a természet, melyre az éj árnyékai bo
rulnak. Egyik gyömrőf költeménye: a Tavaszéj 
valóságos szerelmi vallomás, mely a nyugvó s fel- 
felérző éjjeli természetnek szól. Mily nagy értékek 
itt a fűben ragyogó fénybogárkák, a hullámzó tó és 
csevegő csermely, melyek ébren álmodoznak, s a 
titkos üzenet, melyet egyik virág a másiknak küld! 
Gernyeszég költői emlékei: az Éji séta és a Mi hai
tik az erdőn is az éjtszaka költészetét egészítik ki. 
Az egyik a holdtól megvilágított liget szépségeit 
leplezi le, a másik az erdő rejtelmes beszédét ma
gyarázza, melyet a lágy éjjeli szellő ringatott mély 
álomba.

A romantikus ábránd félhomálya borul Gyu
lai szerelmi költészetére is. Lírai képzelete legállan
dóbban tér vissza első szerelméhez, Pataki Emilia 
nőies egyéniségéhez, de szerető szívének érzései s
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eszményképének körvonalai fökép 1850/51. évi köl
teményeiből szinte elmosódva tűnnek szemünkbe. 
Gyulai a helyett, hogy a szerelem mámorát raj
zolná, boldog órák emlékein mereng, a helyett, hogy 
követelne, sóhajtozik. Eleinte Alkonyatbán s Beteg
ágyon című költeményeiben inkább a hű, szeretett 
leány után sóvárog, később Emlék, Emlékszél-e s 
Emlékkönyvbe című költeményeiben inkább remé
nyének széttépett virágait siratja. Ezekre a lírai 
hangulatrajzokra gondolt Gyulai 1851. okt. 3-án 
Szilágyi Sándorhoz írt levelében, mikor Pataki 
Emíliának 1846. évi visszautasító viselkedését 
érintve, így nyilatkozott: „Már akkor minden re
ményről letettem, és szerelmem csak emlékezet lön, 
költői ábrándom tápláléka.“ Amint szerelmi törté
netében, épúgy szerelmi költészetében is forduló
pont 1851. évi októberi deési látogatása. Ekkor 
látta utoljára Pataki Emíliát, ki épúgy csalódott 
szerelmében s épúgy szenvedett, mint egykor Gyu
lai. Ezentúl költeményeiben elhallgat a szemrehá
nyás, s a vádakat a részvét hangjai váltják fel.

A Tragédia című költemény még célzatosan ál
lítja szembe a fényes, gazdag családot a fénytelen 
származással, a büszke és érzéketlen leányszívet a 
szegény, de szerető férfi szívével. A Miért kellett 
kezdetű dalban azonban, mely Késő vágy címmel ke
rült a gyűjteményes kiadásba, már a megértés meg
törte a szenvedély erejét, s az eljátszott élet romjait 
a vágy holdvilága hintette be szelíd fényével. E 
hangulatváltozás a maga bonyolult tartalmával leg
határozottabban a Viszontlátás című költeményben 
nyilatkozott, mely mielőtt a Szépirodalmi Lapok-
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nak 1853. felír. 6-i számában Két szív története cím
mel megjelent, Gyulainak írói és költői vázlat
könyve szerint 1852-ben alakult ki. Itt már a bús 
szerelmi történet a maga valóságában áll előttünk, 
s benne a szereplők viszonyait épúgy összekuszálta 
a sors szeszélye, mint Heine régi történetében a há
rom szerelmes érzelmeit. Gyulai tisztán látja, hogy 
nem csalták meg, csak nem szerették, de együttérző 
szívvel állapítja meg azt is, hogy kedvese igazán 
csalódott abban, akit oly híven szeretett. A lemondó 
szív fájdalmának és részvétének összeolvadását kü
lönösen pontos művészi rajzban éreztetik az utolsó 
versszaknak következő sorai:

Ö jer, pihenj meg keblemen,
Ott jól pihentél egykoron;
Ha nincs szívemben szerelem,
Maradt még annyi fájdalom,
H ogy értsen, érezzen Veled . . .

Minél inkább bezárult Gyulai képzelete előtt 
szerelmének jövője, annál inkább nyitva-tárva ál
lott előtte a múlt kiszínezett vagy képzelt boldogsá
gával. Már 1852. évi Távolból című költeménye alig 
egyéb, mint merő ábrándozás, melyet a férfdélek
nek a nőiség előtt való hódolata mélyít ki. A ma
gányban merengő költő a rideg valóért a képzelet
től kér magának kárpótlást; elsóhajtja a kedves ne
vet, maga elé álmodja a vonzó arcot, hogy érezze, 
amit sohasem érézett, a suttogó ajkaknak boldogító 
csókját. Az elérhetetlenért való vágyódást még tel
jesebben, egész bűbájával fejezte ki az 1854. év első 
vagy második hónapjában Gyulai lírai költészeté-
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nek remeke, a Szeretnélek még egyszer látni című 
költemény. Benne a deési Pataki-ház emlékei: a 
gyönyörű kerti képek, a meghitt beszélgetések s az 
utolsó búcsú mozzanatai a romantikus sóvárgás 
ködfátyolán keresztül tűnnek elő, hogy örökre bi
zonyságot tegyenek az imádott leány lelkének szép
ségéről s a költő világnézetének eszményiségéről.

Van Gyulainak néhány szerelmi költeménye, 
melyek semmiképen sem hangzanak össze Pataki 
Emilia egyéniségével. Ezekben mintha a valóság és 
a jelen is inkább előtérbe lépne. Ilyen 1850-ben a 
Midőn elindult című költemény, égy érzelmes búcsú
nak lírai rajza, melyből egy dunai hajón távozó 
hölgy alakja bontakozik ki. Valószínű, benne 
Gyulai annak az érdekes női alaknak állított emlé
ket, ki egyik levele szerint Pataki Emilia és Prielle 
Kornélia után is mély hatást tett reá. A valóság 
azonban szinte játékot űz vele. Hölgyét csak akkor 
szereti meg igazán, mikor talán utol szór látta, úgy
hogy ébredő szerelme ismét sóvárgásba csap át. 
Hosszan néz az eltűnt kedves után, szeretne szél 
lenni, hogy messze vihesse a távozót, szeretne nap 
lenni, hogy szabadon kísérhetné. Még inkább kiüt
közik Gyulainak ábrándos szerelmi költészetéből 
Gondolni rád című költeménye, mely a Divatcsar
nok 1853. évi folyamának dec. 4-i számában jelent 
meg. Benne Gyulai mámoros óráknak, titkos éjjeli 
találkozóknak állít költői emléket s visszaemlékezé
seiben annyira ragaszkodik a valósághoz, hogy nem 
irtózik már sem a rikító színektől, sem a merészebb 
hangtól. Mily izgalommal várja a ruha suhogását, 
mely a boldog perc közeledtét jelenti! S mily Iá-
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zongva száll szembe a világgal, mely titkolt szerel
mére a gyalázat bélyegét akarja rásütni!

De mit nekünk a kín, mit a gyalázat,
Ha más névvel bár, mindez szerelem!
Ha e gyalázat legbüszkébb erényünk,
Ha örömünk csak kínokban terem.

A művészi lírai rajz idővel épen lázadó jelleménél 
fogva hívta ki maga ellen Gyulai ellenérzését s 
ezért maradt ki Gyulai költeményeinek gyűjtemé
nyéből. A felötlő szerelmi költemény azonban már 
jóval előbb ellentétbe került Gyulai költői egyénisé
gével. A Szeretnélek még egyszer látni, melyet 
Gyulai a Gondolni rád megjelenése után egy vagy 
két hónap múlva írt, meggyőzően bizonyítja, meny
nyivel inkább megfelelt Gyulai lírai képzeletének a 
szerelmi ábránd holdvilága, mint a lobogó szenve
dély vakító napfénye.

Fájó emlékek, gyötrő ábrándok élednek újra 
Gyulainak hazafiúi lírájában is. A rémuralom ide
jén ki idézte volna gyöngédebben vissza a nem rég 
letűnt nagy idők emlékeit, mint ö? A székely fo
golyban még egyszer megszólaltatja az elnémult 
ágyút és trombitát, Bemet, a szürke vezért; a Ma
gyar költőkben a múlt hatalmával akarja a régi dalt 
megzendíteni; Októberben című költeményében pe
dig együtt gyászolja a véres csaták hőseit a völgyek 
virágaival, az erdők zöld lombjával s az egész ter
mészettel. Gyulai komor emlékeiben van valami ab
ból a romantikus szellemből, mellyel egykor Petőfi 
lázongott a szabadság gátja, a zsarnokság ellen.
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Októberben című költeményében a viharrá nőtt szel
lővel mondatja el lelkének titkát:

Szálljon a zsarnokra 
Vér, sóhajtás, átok!

Ugyanezt az eszmét hirdeti a zsarnok torzított ké
pével Székelyt (imád, Székelybánja című költemé
nyében, majd a néma, mégis minden igaz magyar
tól megértett fel köszöntőjével a Ne hozd a bort 
című költeményében.

Még izgatottabb hangulat fogja el Gyulai lel
két költeményeiben, mikor 1851 tavaszán Gernye- 
szegre költözik s újra látja feldúlt szülőföldjét. 
Megindult kedélyének, a visszafojtott hazafiúi bá
natnak mily művészi kifejezése az Erdély határán 
című költeményének utolsó versszaka!

S leborulok sírva,
Mint a vándor gyermek,
Ki édes anyjának 
Sírhalmán pihen meg.

A Szülőföldemen látszólag hús elégia, de minden 
sor, mellyel a költő Erdélyt, a koporsóban mo
solygó halottat, siratja, tiltakozás a sors igazságta
lansága ellen. Hasonlókép a Szüreten nemcsak az 
1851. évi bús szüretnek találó rajza, hanem egyút
tal a, kor hangulatának: a néma bánatnak s gyötrő 
megadásnak költői nyilatkozása, nagyszerű vád
beszéd az erőszak uralma ellen. Mennyi gyász és 
ínennyi vád rejlik a költemény befejező soraiban is!
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Halvány hold és sötét árnyak 
A felhőkön oda fenn . . .  
Mondják, ott halottak járnak: 
Sok a sír a völgyeken.

Azt a romantikus érzés- és eszmevilág, mely 
Gyulai lírai költészetének második korszakából ala
kul ki, már nem is annyira irodalmi hatás, mint in
kább a költői egyéniség jellemző elemeinek érvé
nyesülése. Gyulai maga mutat rá e mély alapra, 
midőn A fővárosban című költeményében így véde
kezik :

Ne szóljatok meg, ha folyvást merengek;
Amit nem érzek, nem is tettetem.

Ezért vált Gyulai lírájának tartalma Petőfi és 
Heine hatásával szemben is évröl-évre egyénibbé. 
Benne összefért a gyöngédség a férfiassággal, a 
költői ábránd az éles ítélettel s a szellemesség a 
tisztult erkölcsiséggel.

Ha azonban Gyulai a romantikától örökölte is 
színes ábrándjait, lírai költészetének művészi alak
jában teljesen elfordult attól a romantikus fogástól, 
mely a hatás kedvéért a hatást zavarta meg. Ízlése 
inkább hódolt a költői hatás belső törvényeinek. 
Ezért tartotta a, költőre nézve kötelezőnek az em
beri szív tanulmánya mellett a formák tudományát1 
s leveleiben többször adta tanújelét, hogy költői kö
telességeit komolyan vette. Egy 1851. évi levelében

1 Gyulai Pál: Szépirodalmi szemle. 1855. (Kritikai 
dolgozatok. 1908. 225., 226. 1.)
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maga jelentette ki magáról, hogy egy nyugtalan 
ösztön új formák keresésére űzi.1 Máskor meg arra 
kérte barátját, Lévayt, hogy küldjön számára né
hány mértékformát, minőket a Mikesben s más költe
ményeiben használt.1 2 A versalakok szempontjából 
állította össze kis népdal-gyűjteményét is költői 
vázlatkönyvének utolsó három levelén. Lírai anya
gát többnyire a dal és elégia formájába öntötte, de 
bár nagyra becsülte a népköltészetet, bonyolultabb 
lelki világának kifejezésére örömestebb alkalmazta 
a mű költészet mesterfogásait. Képzeletén költői 
eszméje uralkodott; ez szabta meg a költemény mű
faját és szerkezetét, ehhez igazodott minden rész
let, minden kifejezés. így kapcsolta belső egységbe 
a Szüreten című, remek lírai rajznak minden voná
sát a bennük rejtőző közös hangulat. A hallgató 
hegy, a kedvetlen gazda, az elhaló cigányzene, a 
könnyes szemű menyasszbny, mind az elfojtott nem
zeti bánat kifejezője. S mennyire összeillik e ko
mor tartalommal a környezet: a süvöltő őszi szél, 
a hulló falevél s a völgyre boruló köd! Hasonlókép 
erősítették egymás hatását az álomszerű emlékek 
a Szeretnélek még egyszer látni című költemény
ben s ragadták a merengő lelket a vágyódás foko
zatain a rajongásig, hogy a lélektani folyamat kö
vetkezetességével biztosítsák a művészi szerkezet 
egységét. Ily művészi alkotások mellett vannak 
ugyan Gyulainak oly lírai költeményei is, melyekben

1 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1851. júl. 
3-án írt levelét.

2 Lásd Gyulai Pálnak Lévay Józsefhez 1851. okt. 
24-én írt levelét.
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a hangulat egységét egy-egy disszonáns hang za
varja meg, de ezeket később vagy átdolgozta, vagy 
kirekesztette költeményeinek sorából. Általában 
lírai költészetének második korszakából hiányzik 
az alanyiság szertelenkedése, a rikítóbb színezés s 
a szenvedély köznapias kitörése, mi a szabadság
harc előtt Petőfi romantikus túlzásainak hatása 
alatt torzította el költészetét.

Az új költői formák keresése vezette Gyulait 
az életképhez, a balladához s a meséhez is, habár 
lírai egyénisége nem mindig illett össze a tárgyas 
költészettel. A Búcsú és Pál gazda című költemé
nyeiben, melyek a szabadságharc korának eszmevi
lágát fejezik ki, az életkép vonalai annyira össze- 
kuszálódtak, hogy belőlük a szereplő alakok lelki 
valója nem domborodik ki elég élesen. Az Üti em
lékben sem tudta a költő a közte és útitársa, a sze
relmes parasztleány közt levő kapcsolatot jellemző 
világításba helyezni, úgyhogy a versszakok végén 
szinte hatástalanul hangzott el a refrain. Már a 
Géza úrfi s A vándorfiú nagy művészi egyszerű
séggel megvont költői rajzok, melyeknek minden 
elemét biztosan foglalja össze a naív hangulat egy
sége.

Különböző utakon indult el Gyulai a balladában 
is. A Három éjhen még Kölcsey Szép Lm kújának indí
tékai tűnnek fel előttünk azzal a különbséggel, hogy 
a szerelmes leány helyett a rajongó ifjú lesz a gyil
kos hullámok martaléka. A Molnárleányban Gyulai 
saját szavai szerint a magyar népköltészetnek egyik 
sajátságát, a belső és külső világnak, a cselekvénynek 
és természetnek összejátszását akarta utánozni, de
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kísérlete magát sem elégítette ki, azért írta Gernye- 
szegröl Szilágyi Sándornak, hogy balladáját sehol 
se adja ki.1 Mint a Molnárleányban, épúgy a Gero 
bánban is megzavarta az igazi tragikus hatást a 
borzalmak halmozása. Annál mélyebb líraisággal 
használta Gyulai a balladai előadás eszközeit Ger- 
nyeszegen A bujdosó és Pókainé című költeményei
ben. Az első, mint egyik jegyzetében maga említi, 
nem annyira ballada, inkább balladaszerű kép. 
Benne drámai módon rajzolta az üldözött hazafi 
lelkiállapotát, amennyiben az izgatott párbeszéd
ben majd a menekülő lovagot szólaltatta meg, majd 
a lovag kedves lovát, mely hol a csárdánál, hol 
gazdája kedvesénél és anyjánál szeretne megpi
henni.1 2 Különösen nagy költői értékeket rejtett ma
gában Gyulai gernyeszegi költői munkásságának 
másik kimagasló eredménye, Pókainé című törté
neti balladája.3 Gyulai mélyreható tanulmányok
kal fogott balladájának kidolgozásához. A Pókai 
testvérek tragédiájára már előbb felhívta figyelmét 
az 1838. évi Nemzeti Társalkodó, 4 majd Szigligeti 
Pókaiak című drámájának előadása. Költeményé
nek anyagát — saját vallomása szerint — leginkább

1 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1851. júl. 
3-án írt levelét.

- Gyulai Pál: Költeményei. I. kötet. (1904.) 303. 1.
3 Gyulai 1851. júl. 22-én írta Szilágyi Sándornak, 

hogy egy históriai balladát küld. Mivel a balladával 
kapcsolatban Békessi mondását idézte, a ballada csak 
a Pókainé lehet

4 Pókai János és Péter testvérekről Erdővidéky 
írt cikket. Nemzeti Társalkodó. (1838.) 72. 1.
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Budai Ferenc munkája: Magyarország polgári his
tóriájára való lexicon a XVI. század végéig szol
gáltatta1 de a kor- és jellemrajzhoz néhány vonás
sal Bethlen Farkasnak História de rebus transsil- 
vanicis című műve (Tom. II.) is hozzájárult.1 2 
Gyulai valóban híven rajzolta a XVI századi Er
délyt, a politikai pártok küzdelmét s hőseinek, fő- 
kép Báthori Istvánnak jellemét, de époly megindult 
lélekkel magyarázta a gyermekeiért minden áldo
zatra kész anyai szívnek megdöbbentő tragikumát 
is. Szeme előtt tulajdonkép a Garay-féle részletező 
ballada lebegett, de azt oly mélyértelmű tragikai 
felfogással egészítette ki, mely Arany későbbi bal
ladáinak is díszére vált volna. Balladájának roman
tikus lírai tartalmat az a célzatosság adott, mellyel 
a költő a Pókai-testvérek tragédiájában a szabad
sághőst a zsarnokkal állította szembe. Azért nem 
alaptalanul kérdezhette Gyulai Szilágyi Sándortól 
1851. nov. 22-én írt levelében, vajon a Póhainé 
megjelenhetik-e úgy, ahogy írva van.

Mint az életképben és balladában, hasonlókép 
nagy utat tett meg Gyulai a meseírásban is a né
metből fordított gyermekmeséktöl eredeti meséiig. 
Itt már a tanító cél háttérbe szorult az igazi költői 
érdek mellett. A hét cica meg a hamis gyerek, fő- 
kép a pórul járt gyerek rajza fényesen tanúskodott

1 Gyulai Pál: Költeményei. I. kötet. (1904.) 303— 
306. 1.

2 Lásd Gyulai Pálnak a Póhainé hoz fűzött .jegyze
tét s benne Békessi szavajárásának idézését a Buda
pesti Viszhangnak 1852. évi, II. félévi 12. (szept, 19.) 
számában.
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a költőnek gazdag gyermeki kedélyéről. A pulyka 
és a veréb pedig már a népköltészet szellemében al
kotott állatmese, a naív költői felfogásnak művészi 
megvalósulása, melyben az egyes állatok jellemző 
tulajdonságait pontos rajz örökíti meg.

Minél szabadabban bontakozott ki Gyulai köl
tői egyénisége az irodalmi hatásokból, annál inkább 
eltávolodott Petőfi irányától. Erdélyi Jánost is 
csak irodalombölcseleti szempontjai indíthatták
1855-ben arra, hogy Gyulait Petőfivel együtt a re
gényes líra második korszakába sorozza s a harma
dikat pusztán Arany számára tartsa fenn.1 Amit 
ugyanis Erdélyi 1855-ben Arany lírájáról mondott, 
azt a lírikus Gyulairól is elmondhatta volna. Benne 
is felfedezhette volna ,,a tudalmasan alkotó mű
vészt, ki a tartalom gazdagságát a forma szépsé
gével párosítván, új költői világnézetet alapít meg.“ 
Azért Gyulai irodalomtörténeti jelentőségét sokkal 
pontosabban határozza meg az a viszony, melyben 
Gyulai az ötvenes évek lírájával, fökép Arannyal 
és költői körével van.

Arany lírai költészete, melynek kibontakozása 
épen az ötvenes évekre esik, épúgy, mint Gyulaié, 
merő bensőség, a szelíd örömöknek és bánatos érzé
seknek nyilatkozása, az alkotó képzeletnek s a köl
tészet természetének összhangja, A szellemi rokon
ságnak e biztos jelei mellett azonban mindkét költői 
világ teljesen eredeti, úgyhogy mindegyiknek meg-

1 Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szép
irodalomból. Pesti Napló. 1855. (Kisebb prózái. II. 1865. 
122., 123. 1.)
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vannak jellemző erényei és fogyatkozásai. Mindkét 
költői egyéniségnek igazi eleme az elégia; míg azon
ban Gyulai kedélymozgalmain legtöbbször a báj va
rázsa ömlik el, addig Arany érzései rendesen az ódái 
fenség légkörébe emelkednek, s míg Gyulai vonzó
ereje a művészi összhang, Aranyé inkább a költői 
formák végtelen gazdagsága. Gyulai inkább elemző, 
Arany inkább összefoglaló lélek. Gyulai sohasem 
jut el oly mélységekhez és magasságokhoz, minőket 
Arany költői gondolatai fognak át. Gyulai feltárja 
előttünk az emberi élet ellentmondásait, de bár le
hangol, a szenvedés bölcseletével megnyugtat ben
nünket. Arany világnézete sokkal rejtelmesebb, 
sokkal nagyszerűbb; ő is látja a szenvedélyek ka
varodását az egyének és államok életében, de a ret
tenetes zűrzavaron túl látja az Istent, ki „egészbe’ 
működik, egészre fordít gondot.“ Bensőséges gon
dolatvilágában ellenállhatatlanul ragadja magával 
egész valónkat a lángelmének titokzatos hatalma; 
érezzük azt, amit ő mondott Dante mélységeiről:

De a lélek érzi, hogy az örvény vonja,
S a gondolat elvész csodás sejtelembem

Gyulai lírai költészetére ellenben inkább illik a va
lódi költészetnek az a meghatározása, mely tőle 
származik, az, hogy „második isteni kijelentés, mely 
kibékít bennünket az élet nagy meghasonlásaival“.1

A szellemi közösség kapcsolja össze Gyulait 
Tompa Mihállyal, Szász Károllyal és Lévay Jó
zseffel is, de a közös irodalmi eszmény máskép tük-

1 Gyulai Pál: Szépirodalmi szemle. Budapesti Hír
lap. 1855. (Kritikai dolgozatok. 1908. 138. 1.)

20
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rözödik mindegyik költő lírájában. Valamennyiük 
között Tompa a legromantikusabb egyéniség. 
Gyulai is szereti a természetet s örömest menekül 
a főváros mesterkélt társadalmi viszonyaiból az 
erdők és mezők birodalmába, de rokonérzéseiben 
sohasem szélsőséges. Tompa — ellenkezőleg — any- 
nyira együtt érez a természettel, hogy szinte benne 
él és gondolkozik, tőle veszi legkedveltebb képeit 
s allegóriás költői eszméit. Másrészt azonban a ha
zafi úi bánat sem ragadja meg oly elemi erővel 
Gyulai lelkét, mint Tompáét. A lenyűgözött nemzet 
kínjait Tompa szólaltatta meg leghívebben, s fá j
dalmát romantikus szellem járta át. Lelkének mé
lyéből gyűlölte azt a hatalmat, mely a magyar nem
zet szabadságára s a vadon költészetére egyaránt 
kezet emelt. Elégiája megrázó nemzetsiratás, való
ságos gyász-trombitahang, míg Gyulaié inkább bús 
fuvolaszó, mely elandalít. Gyulai viszont a költői 
alakításnak nagyobi) mestere s könnyebben elke
rülte Tompa tévedéseit, ki erkölcsi céljaival s ro
hanó érzéseivel gyakran megzavarta az egységes 
hatást. Nem csoda, ha Gyulai 1855. évi Szépiro
dalmi szemléjében is legtöbb kifogást Tompa lírai 
költeményeinek szerkezete ellen emelt, s ha legfino
mabb s legalaposabb megjegyzései a költői hangu
lat és kifejezés egységét követelték. Közelebb ál
lanak Gyulaihoz korra és költői törekvésre nézve 
Szász és Lévay. Szász Károly költeményeiben 
azonban — Arany fejtegetései szerint is1 — az ér
zés és előadás nemessége mellett több a csillogás,

1 Arany János: Szász Károly költeményei. (Hátra
hagyott prózai dolgozatai. 1889. 90—134. 1.)
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mint a mélység, azért sem költői világnézet, sem 
alakító erő tekintetében nem versenyezhet Gyulai
val. Lévay lírája már sokkal egyszerűbb és benső
ségesebb, de költői indítékainak köre aránylag oly 
szűk, hogy mellette Gyulainak mozgékony kedély- 
és képzeletvilága egészen káprázatos jelenség.

Azok az esztétikai és erkölcsi értékek, melyek 
Gyulai lírai költészetének minden részéből sze
münkbe ötlenek, annál nagyobb hatást jelentettek 
az irodalmi élet számára, minél bensőbb kapcsolat
ban voltak Gyulai kritikai elveivel. Gyulai lírája is, 
mint kritikája, hozzájárult annak az irodalmi ízlés
nek győzelméhez, mely a költészet valóját nem áldozta 
fel mellékes célokért, s mely fennkölt szellemével nö
velte a nemzeti ellentállás erejét. Épen e rendkívüli 
jelentőségénél fogva keltett Gyulai, mint lírai költő, 
maga iránt oly határozott rokon- és ellenérzéseket. 
Nem csoda, ha a Petőfi-utánzók szenvedélyes ki
csinyléssel bírálgatták, hisz benne láthatták cikor- 
nyás népiességüknek, szeszélyes ötleteiknek s fenn
héjázó eszméiknek legliathatósabb cáfolatát. Közü
lök az egyik „Alpári1' néven az 1855. évi Divatcsar
nokban verses kritikában ócsárolta Gyulait, „kinek 
úgy fáj az élet, s oly beteg költészete“.1 Mindaz- 
által Petőfi iskolájából is akadt hang, mely elisme
réssel fordult Gyulai lírája felé. Az iskolának leg
kiválóbb tagja, Tóth Kálmán — Eötvös Károly sze
rint —• különösen a Szeretnélek még egyszer látni 
című költeményért lekesiilt, örömest szavalta s több
ször mondta, hogy ö írta volna meg, ha Gyulai nem

1 Alpári: Egy kis kritikusnak. Divatcsarnok. 1853. 
39 .(júl. 15.) sz.

20*
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siet úgy a megírásával.1 Még több megértéssel nyi
latkozott Gyulainak egyik-másik költeményéről a 
korabeli műbírálat. Bulyovszky Gyula, a Magyar 
Hírlap műbírálója, 1851-ben az Emlékszel-e című 
szerelmi költeményt elemezve, a tartalom költőisé- 
gét s a kifejezés tisztaságát állapította meg;1 2 Er
délyi János az 1852. évi Értesítőben a Szüreten 
szépségét emelte ki;3 Bérczy Károly meg 1852 ok
tóberében a Fókainéi találta oly gyönyörűnek, hogy 
Eötvös József br. figyelmét is felhívta rá.4 Az iro
dalmi sikerhez tartozott az is, hogy Gyulai költe
ményei közül többet fordítottak németre, 1853-ban 
Kertbeny, 1855-ben pedig Gyulainak hű tisztelője, 
Dudumi Demeter,5 6 Mintegy az irodalomtörténet 
ítéletét előlegezte Erdélyi János 1855-ben, mikor 
Gyulait Szásszal és Lévayval együtt mint a mű
vészet avatottjait emlegette, „kik a tömeges tarta
lom fölött mint öntudatos alkotók foglalnak állást 
s tartják a súly egy ént amaz irány ellen, mely a 
népi elem ürügye alatt vidéki poézist akar keletbe 
hozni“.0

1 Eötvös Károly id. m. II. 1901. 215—217. 1.
2 B . . . ky  Gyula: Heti szemle. Magyar Hírlap. 1851. 

435 .(ápr. 16.) sz.
3 E. P.: Irodalmi levelek. III. Értesítő. 1852. 21. 

(márc. 20.) sz.
4 Lásd Bérczy Károlynak Gyulai Pálhoz 1852. okt. 

1-én írt levelét.
5 Szépirodalmi Lapok. 1853. 35. (máj. 1.) szám. — 

Pesti Napló. 1855. 39. (febr. 18.), 116. (máj. 22.) szám.
6 Erdélyi János: Egy századnegyed a magyar szép- 

irodalomból. Pesti Napló. 1855. (Kisebb prózái. II. 1865. 
125. 1.)
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Még mélyrehatóbb eredményt jelent Gyulai 
lírai költészetének második korszaka a költői egyé
niség fejlődésében. Gyulai ekkor ébredt költői hi
vatásának teljes tudatára; hivatásának érzete azon
ban nem a dicsőségvágy túlzásaiban nyilatkozott, 
inkább abban a lelkiismeretességben, mellyel saját 
művészetének mélységeit kutatta, s mellyel saját 
magát korlátozta. Minél eszményiesebben gondol
kodott a lírai költő feladatairól, kedély- és képzelet
világa annál inkább kitárta egész gazdagságát s 
annál vonzóbb varázzsal alkalmazkodott a költészet 
valójához. Költői egyénisége a kibontakozó eszmék
nek tavaszi pompájába öltözött, de époly művészi 
összhangra, époly finom átmenetekre törekedett, 
mint maga a természet. így vált lírai költészetének 
második korszaka a romantika legszebb tartalmá
nak, a fiatal szív örökkévaló eszményeinek tiszte
letévé, a virágzás korává.



A NOVELLAÍRÓ ÉS AZ IRODALMI 
IRÁNYOK.

Az 1847. év közepétől, Az aranycsináló című 
novella befejezésétől kezdve Gyulai harmadfél évig 
nem írt novellát. A hosszú szünet azonban nem je
lentett tétlenséget. A novelláin) egyénisége a látszó
lagos nyugalom idején is nagy változáson ment ke
resztül s az új alkotó munkában a fejlődés újabb 
jeleit villantotta meg. Gyulainak a szabadságharc 
előtt írt utolsó novellájában még a romantikus ér
zés- és képzeletvilág öltött költői alakot a lovagkori 
eszmények tiszteletével s a XYI. századi erdélyi 
műveltség feltámasztásával. Azóta nagy valóság 
tartotta igézete alatt egész lelki életét: a szabadság- 
harc. Látta a felmagasztosult nemzeti lélek kitöré
seit, az elnyomó hatalom kétségbeesését és bosszú
ját, s felemelő és lehangoló élményei mellett elhal
ványult a romantikus költészetnek minden képzelt 
csodája. így fordult a költő tekintete a körülötte 
mozgó élet jelenetei és alakjai felé, s benyomásain 
és megfigyelésein keresztül novelláiban is feltűnt 
a valóság képe.
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Ebbe a lelki folyamatba belejátszott az iro
dalmi kapcsolatok kérdése is. Minél többször érint
kezett Gyulai a pesti irodalmi élettel, annál inkább 
kiszólesiilt irodalmi látóköre. Milyen mély távlato
kat nyitott előtte már 1850. és 1851. évi pesti tar
tózkodása idején oly férfiaknak társasága, mint 
Pákh Albert, Brassai Sámuel, Síikéi Károly, Bér- 
czy Károly, Csengery Antal és Kemény Zsigmond 
br., kik állandó figyelemmel kísérték a külföldi iro
dalmak mozgalmait! Ők vezették be Gyulait az ural
kodó európai irodalmi áramlatnak, a realizmusnak 
rejtelmeibe is, mely oly diadalmas hódításokat tett 
a francia, angol és orosz regényköltészetben. Az iro
dalmi hatás még inkább kimélyült, mikor Gyulai 
1853-tól kezdve a pesti irodalmi küzdelmek tűzvo
nalába került. Különösen elhatározó volt költői 
egyéniségének irányára Kemény Zsigmond báró
val való kapcsolata. Gyulait egyaránt érdekelte a 
nagy regényíróban mind a komor költői világnézet, 
mely a tragikus összeütközés mélységeit kutatta, 
mind a lélektani tanulmány, mely a szív légiitko- 
sabb redöit nyitotta meg előttünk, mind az a ko
moly törekvés, mely a regénynek művészibb kiala
kítását célozta. Részben Kemény Zsigmond br. 
nyomdokain haladt tehát, mikor a novellában a tra
gikus megoldás, a lélektani valószerűség s a művé- 
szibb forma sarkalta költői becsvágyát.

Az irányváltozással azonban Gyulai novellaírói 
egyénisége nem szakadt el teljesen a fejlődésnek 
előbbi korszakától. A szabadságharcra következő 
években ugyan úgy tetszik, mintha romantikus 
ábrándjait borongó szerelmi és hazafias lírája szá-
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mára tartogatná, míg novelláinak anyagát éles meg
figyeléseiből gyiijtené, mindazáltal ez a kettősség 
valójában mégis inkább látszat. Gyulai novelláinak 
szellemében ugyanis, mint a szabadságliare utáni 
lírai eszméiben, eleinte a romantikus kedély fénye 
tükröződik vissza, mikor pedig 1854-ben novella
költészetét a realizmus teljesen átalakítja, lírájá
ban is elhallgat a romantikus ábránd. Ezt az átala- 
kulást minduntalan új meg új hatások bonyolítják, 
úgyhogy a fejlődés mozzanatait csak a pontos idő
rendi tárgyalás éreztetheti.

Az első novella, melyet Gyulai' a szabadság- 
harc után írt, Három beteg címmel a Magyar Em
léklapok ötödik füzetében 1850. ápr. 30-án került 
ki a sajtó alól. A novella Gyulai gyümröi tartózko
dásának emléke, febr. 28-ára félig elkészült, ápri
lisban pedig már a szerkesztő kezében volt.1 Az 
Emléklapokban Gyulai is alkalmazkodott a szer
kesztőnek vezető elveihez s a szabadságharcból 
vette tárgyát, de a csaták helyett inkább rajzolta a 
harcvonal mögött meghúzódó világot. Hősei: a ne
meslelkű úrfi, Béla, ki önként vonult hadba és 
Scliwechatnál szemevilágát vesztette el, — továbbá 
a szép, vidéki úri leány, Júlia, ki hűségesen vár je
gyesére s a himlő következtében szépségétől megj 
fosztva, boldogan vállalkozik a harcból hazatért, 
vak honvéd ápolására, — végül a fiatal tüzértiszt, 
Gábor, ki a szenttamási csatatéren hagyta bal kar
ját, majd Júlia iránt érzett szerelmének emlékei-

1 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz írt 1850. 
febr. 28-i és áprilisi leveleit.
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vei újra ágyúihoz tér vissza. Mennyire különbözik 
e lelkes társaság azoktól a mesébe illő alakoktól, 
kik Jókai csataképeiben vonultak fel az Emlékla
pok olvasói előtt! Mindazáltal ha Gyulai novella
hősei mindennapibb életből léptek is elő, fellengő 
érzelmeikben még sok romantikus vonást őriztek 
meg. Szerelmi történetük annyira kivételes, hogy 
maga Gyulai is inkább a véletlen hatalmával, mint a 
jellemzés biztosságával magyarázta. Fogyatkozá
sait évek múlva is érezte, mikor novelláját átdol
gozta novellagyiijteménye számára s nemcsak az 
előadást tette csiszoltabbá, hanem összevonásaival 
és betoldásaival pontosabb indokolásra! is töreke
dett. A valószerű ábrázolásnak több nyomát viseli 
magán a novella háttere, a szabadságharc korának, 
főkép a politikai pártok küzdelmeinek rajza. Való
színű, hogy később épen ez biztosította a Három 
beteg számára Gyulai rokonérzését. A novella 
egyébként megjelenésekor is elég figyelmet keltett 
maga iránt. A Pesti Naplóban előnyös bírálat je
lent meg róla,1 s úgy látszik, németre is lefordítot
ták. Leginkább a Három betegre vonatkozhatott 
Gyulainak Szász Károlyhoz 1850. jún. 1-én írt le
velében az a hely, mely szerint „a zsurnalisztika 
hősei megdicsérik s a németek le is fordítják novel
láit“.

A komor ábrándok, melyekkel a leigázott nem
zet a szabadságharcnak fényes és sötét emlékein 
csüngött, továbbra is megihlették Gyulai költői 
képzeletét. Költői és írói vázlatkönyvében is, mely

1 Pesti Napló. 1850. 78. (jún. 13.) sz.
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az ötvenes évek elejéről maradt fenn, sűrűn je
gyezte fel az elbeszéléstöredékeket és rajztárgya
kat, melyek a szabadságharcnak borzalmait, dicső
ségét és humorát tükrözték vissza.1 Alig végezte 
he a Három beteget, Egy halancl című beszélvét 
kezdte írni az Emléklapok számára s benne min
den jel szerint ismét a szabadságharc korának szel
lemét idézgette vissza. Ezt árulta el azzal a meg
jegyzésével, hogy novelláját az Emléklapok első fü
zeteinek szellemében írta, s hogy kiadásáról a szo
ros cenzúra miatt mondott le. Közelebbről határozta 
meg költői tárgyát júl. 14-i levelének következő 
soraiban: „Én most egy novellát végeztem be, 
melynek nyugodni kell. Címe: Egy kaland. Nincs 
benne nő, s azért tán nőknek nem is fog tetszeni“. 
Gyulai április végétől július elejéig dolgozott no
velláján s terjedelmét három nyomtatott ívre be
csülte. Idővel maga is elfordult a forradalmi tárgyú 
költészettől. Részint bántotta, hogy nem írhatott 
úgy, amint szerette volna, részint az örökös forra
dalmi hangtól mind nemzetét, mind az irodalmat 
féltette.1 2

Már tisztán költői szempontok vezették Gyu
lait A vén színész című novellájában, melyet Vahot 
Imre szerzett meg a Losonczi Phönix második fü
zete számára. Ennek tervezését érintette Gyulai 
Gyömrön Szász Károlyhoz 1850. szept. 14-én írt

1 Vértesy Jenő: Gyulai Pál írói tervei. Irodalom
történet. 1912. 1., 2. füzet. 37—52. 1.

2 Gyulai novellaterveire nézve lásd Gyulai Pálnak 
Szilágyi Sándorhoz és Szász Károlylioz írt 1850. évi le
veleit.
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levelében, mikor készülőben levő beszélyéről emlé
kezett meg. Gyomron azonban zaklatott irodalmi 
munkássága és betegeskedése miatt nem haladt 
messzire költői munkájában, azért novellájának 
nagy része Pesten, fökép 1851 januárjában készült 
el. Jan. 20-a táján már meg is egyezett Vahottal a 
kiadás feltételeire nézve, úgyhogy novellája, mely 
a füzet elején a 35—72. lapokon foglalt helyet, ja
nuár után nemsokára a nyomdába is kerülhetett.1

A novella tárgya Dávidnak, a vén színésznek 
tragédiája. Dávid, hogy színésszé lehessen, megszö
kött özvegy anyjától, átélte a vándorszínész-élet 
gyönyörűségeit és nyomorúságait, A színpadon dőlt 
el sorsa is. Miután Kornéliát, a tapasztalatlan vi
déki leányt megszöktette, feltartóztathatatlanul ro
hant végzete felé; a kacér színésznőt féltékenységé
vel gyötörte, majd Othello előadása alkalmával 
Othello szerepében mint Desdemonát nyílt színen 
megölte. A színész, kit rajongása a művészet fel
kentjévé, szerelme gyilkossá, bűne őrültté tett, oly 
izgató költői tárgy, melyet a legszélsőségesebb ro
mantika is megirigyelhetne. Mily tág teret nyit a 
zabolátlan képzelet előtt a kalandos élet szeszélyes 
változataival s megdöbbentő szenvedélyeivel! Más
részt mennyire érezteti velünk a romantika szellemi 
légkörét a természetnek és Shakespeare-nek tiszte
lete, mely a novella főhősének egyéniségéből 
árad ki!

1 A Magyar Hírlap 1851. máj. 3-án jelentette a Lo- 
sonczi Phönix második főzetének megjelenését. — Lásd 
Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1850. szept. 14-től 1851. 
ápr. 26-áig írt leveleit.
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A költői anyag alanyi forrásaira maga Gyulai 
mutatott rá 1851 nyarán egyik gernyeszegi levelé
ben. Itt bátyja halálának hírére róla s a A vén szí
nészről a következő vallomást tette: „Szegény Fe
riről írtam ama novellát. Nagy része nem költe
mény, megtörtént vele; őt is a nők ölték meg“.1 Va
lóban Gyulai novellahőse és bátyja között több ro
konvonás tűnik fel. Gyulai Ferenc épúgy elhagyta 
a színpad kedvéért anyjának házát, épúgy vándor- 
színészkedett, megosztva életét a művészet és ka
land között, mint Dávid. S ha Gyulai Ferenc ha
lálának híre 1851-ben való lett volna, époly félbe
maradt élet jutott volna neki osztályrészül, amilyen 
Dávidé volt. Dávid szerelmének rajzához Gyulai 
leginkább Gyulai Ferencnek s Prielle Kornéliának 
viszonyára gondolt, kik 1846-ban és 1847-ben több
ször léptek fel együtt a kolozsvári színpadon.1 2 Ő 
már 1846. dec. 3-án írt levelében figyelmez
tette Pataki Ferencet, Prielle Kornélia rajongó hí
vét bátyjára, mint veszedelmes versenytársra, ki 
Othellohoz nemcsak színben, de féltékenységben is 
hasonló. 1847-ben pedig Prielle Kornéliához inté
zett levelében tett célzást bátyja érzelmeire. Való
színű, Dávid kedvese is Gyulai Ferenc imádottjától 
örökölte a „Kornélia“ nevet. Hasonlókép az Othello- 
indíték eredete szintén Gyulai Ferenchez vezet,

1 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi» Sándorhoz 1851. 
aug. 20-án írt levelét.

2 Pere nézi Zoltán: A kolozsvári színészet és szín
ház története. 1897. 369—371. 1. — Lásd az 1846. és 1847. évi 
Erdélyi Híradóban az 1846/47. évi téli időszakra vonat
kozó számokat.
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kinek kedves szerepe volt Shakespeare Othello ja.1 
A novella szövetébe Gyulai egyet-mást saját emlé
keiből is beleszőtt. Dávid, a főhős épúgy a kerti ház 
ablakfüggönye mögül nézegette a kertben foglal
kozó kedvesét, mint egykor Gyulai a deési Pataki
ház kertjében Emíliát.

Az élmény mellett az irodalom is irányította 
Gyulai költői képzeletét. Előtte már Kuthy is érez
tette a színpad és valóság összejátszását egyik no
vellájának főalakjában, ki Ophélia szerepét adva, 
a színpadon őrül meg.1 2 3 * Szigligeti viszont a Vándor- 
színészek című színdarabjában a vidéki színházi 
élet ármányait és jellemző alakjait rajzolta.8 Ha- 
sonlókép lelki rokonaira ismerhetett volna Gyulai 
hősnője, Kornélia azokban a megtévelyedett szí
nésznőkben, kiknek szerelmi viszonyait Kemény 
Zsigmond br. annyi művészettel elemezte Gyulai 
Pál című regényében. Ügy tetszik, mintha Dávid, a 
vén színész is Kemény Zsigmond br. hasonlatát al
kalmazná, mikor azt mondja, hogy Kornélia an
gyal volt, de Byron égből földre szállt angyalai kö
zül. Egy-egy költői indíték még messzebbre is, a 
francia romantika hatására mutat. Gyulainak 
egyik hőse, Bodáki színigazgató nem ok nélkül hi
vatkozik Keanre; Gyulai ismerte az idősb Dumas 
érdekfeszítő drámáját, Kean-1, sőt itt-ott szinte 
nyomon követte a francia költőt. Kean épúgy tö-

1 Szász Károly: Gyulai Pál bátyja. Budapesti Hír
lap. 1927. okt. 27-i sz.

2 Szinnyei Ferenc id. m. II. 152. 1.
3 Bayer József: A magyar drámairodalom törté

nete. II. 1897. 149., 150. 1.
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rekszik barátnéját lebeszélni a színészetről, mint 
ahogyan Dávid figyelmezteti Koigiéliát a színész
élet örvényeire. A válságos pillanatban is egyfor
mán viselkednek. Kean Romeo, Dávid Othello sze
repét adja; mikor azonban gyűlölt arisztokrata el
lenfelüket megpillantják a páholyban, mindketten 
megdöbbentik a közönséget; az egyik botrányt csi
nál, a másik gyilkol.

Bármennyire felőliének is azonban Gyulai no
vellájának tárgyán és szellemén a romantikus vil
iágnézet nyomai, az ízlés, mely a költői eszme meg
valósításában nyilatkozott, épen nem romantikus. 
A mű középpontjában a heves képzeletű, ábrándos 
természetű s szenvedélyes színész-jellem áll, mely 
minduntalan beleütközik a vándorszínész-élet nyo
morúságos viszonyaiba. Gyulai is ide irányította fi
gyelmét s arra törekedett, hogy hősének jellemét és 
környezetét minél teljesebben világítsa meg. A 
külső valószerűségnél inkább izgatta a belső. Nem 
bánta, ha Dávid, ki maga beszélte ed saját életének 
történetét, beletévedt a korabeli novellaírók elő
adásmódjába; öt kielégítette, ha hősének gyakori 
és részletes önvallomásaiban a jellem rugóit feltár
hatta előttünk. Így alakult ki a szerelemnek és szí
nészetnek élő Dávid egyoldalú értelmiségével és 
szenvedélyével egyéni jellemmé. Kevésbbé élesen 
domborodott ki Kornélia jelleme a részrehajló elbe
szélésből, úgyhogy a cselekvény csúcspontján a 
Desdemona-jelenet kissé mesterkéltnek is látszik. A 
jellemzés valószerűségét rendkívül emelte Gyulai 
a cselekvény hátterének, az erdélyi színészélet nek 
pontos rajzával. Mily kitűnő megfigyelés minden
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alak a fekete súgótól a műpártoló grófig, kiket Dá
viddal együtt a színpadnak görögtüzes világa szé
dített magához! Közülök Bodáki, a színigazgató, 
nagy hangjával, nevetséges gőgjével s kicsinyes 
furfangjaival oly nagyszerű torzkép, mely Dickens 
alkotó képzeletének is becsületére válnék. Mint 
Dickens, Gyulai is a humor fényét önti el a valóság 
hű képén. Mennyi derű vonja be novellájában an
nak a színelőadásnak torzjeleneteit, melyben Dávid 
először lép a színpadra! Gyulai azonban époly jó 
rendező is, mint lélekrajzoló, bár — mint már An
gyal Dávid helyesen mutatott rá — a romantika 
mesterfogásait még nem vetette meg.1 Mily ellen
tétes hatásokra számított akkor is, mikor a tragikus 
színésztörténetet hősevei a kicsapott diák, a sírásó, 
az asztalos, a kifestett csaplárleány s a koesmáros 
társaságában adatja elő!

A novellát teljes megértéssel fogadta az iro
dalmi közvélemény. Lévay, mihelyt olvasta, lelke
sedve üdvözölte Gyulait levelében.1 2 A lapok is tele 
voltak elismeréssel. A novella értékeit legtalálóbban 
állapította meg a Pesti Napló műbírálója, ameny- 
nyiben nemcsak a művészi gondosságot és kiművelt 
ízlést fedezte fel benne, hanem egyúttal az életnek 
hű és egyénített képét is.3 A Remény munkatársa 
is megtalálta a lélektani következetességet Gyulai 
költői rajzában, csak sötét felfogásával nem értett

1 Angyal Dávid: Gyulai Pál. 41. 1.
2 Lásd Lévay Józsefnek Gyulai Pálhoz 1851. aug. 

8-án írt levelét.
3 Pesti Napló. 1851. 459. (szept. 10.) sz.



320 PAPP FERENC:

egyet.1 A sikert kiegészítette a Hölgyfutár 1852. 
máj. 24-i számának az a híre, mely szerint Gyulai
nak A vén színész című novelláját Saphir Humo- 
rist-ja is közölte. Gyulai maga is tisztában volt mű
vének jelentőségével. Elért eredményeire célzott 
Szász Károlyhoz 1851. ápr. 26-án írt levelében az
zal a megjegyzésével, hogy A vén színészben némi 
eredeti színében jelent meg. Rokonérzése később is 
megnyilvánult művével szemben, mikor annyi 
gonddal simította át novellás kötete számára.

Gernyeszeg egyelőre kiragadta Gyulait a pesti 
irodalmi élet forgatagából, de azért nyugta a Ma
ros völgyében sem igen volt a pesti szerkesztőktől. 
Legkitartóbban ostromolta Szilágyi Sándor, ki 
megindulandó folyóirata s a Nagyenyedi Album 
második kötete számára kért tőle novellát. Gyulai 
1851-ben őt akarta kielégíteni Fanni című novellá
jával, melynek! megkezdését júliusban, bevégzését 
pedig szeptember végén jelentette leveleiben. Szilá
gyi a kéziratot már november végén megkapta s az 
érte járó 45 frt. díjat nemsokára meg is küldte, de 
irodalmi terveit engedély hiányában nem valósít
hatta meg.1 2 Így került Gyulainak Fanni című no
vellája a Nők Könyvébe, melyet Szilágyi a Nagy
enyedi Album második kötete helyett kárpótlásul

1 Remény. (Szerkesztette Valiot Imre.) 1851. II. fél
évi 3. füzet.

2 A Fanni című novellára nézve lásd Gyulainak 
Szilágyi Sándorhoz 1851. jól. 22-étől 1852. felír. 28-áig 
írt leveleit.
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szánt előfizetőinek, s mely az irodalmi híradás sze
rint 1853 januárjának végén hagyta el a sajtót.1

A gernyeszegi környezet, melyben Gyulai a no
vella írásakor annyiszor idézte vissza első szerelmé
nek emlékeit, romantikus eszmék felé terelte lelkét. 
A regényes szellemi légkörben foglalta el a novella 
középpontját a szép, falusi leány sorsa, kit szerelmi 
csalódása vitt korai sírba. Fanni, kit tizenhat évé
nek legszebb emlékei kötöttek atyjának falusi birto
kához, valósággal a természet virága. Mily boldo
gan tárja ki szívét, mikor nagybátyjának, a gazdag- 
pesti kereskedőnek estélyén először lép a nagyvi
lágba s megismerkedik Tolnai Károllyal! Szerelmé
nek egész költészetével vette körül udvarlóját, ki 
tulajdonkép azért fordult a falusi szépség felé, hogy 
duzzogó kedvesét, Etelkát annál inkább meghódít
hassa. Fanni csak később eszmélt fel, mikor Károly 
és Etelke kibékültek; ekkor látta, hogy valójában 
a szerelmi játéknak eszköze volt. Csalódását még 
teljesebbé tette Ételkének nemtelen vetélkedése s 
benne saját megalázásának tudata, úgyhogy lelké
nek egyensúlyát elvesztve, hanyatlott ágyba s el
hervadt. Károly már csak a haldoklónak vallhatta 
meg szerelmét, hogy Etelkével örökre szakítson.

Fanni tragikuma nagyrészt ugyanaz a liliom- 
hervadás, melynek megható képét Vörösmarty 
adta Szép Ilonkájában. Fanni épúgy, mint Ilonka, 
az elfojtott szerelem áldozata. Azért mintha Gyulai 
is Vörösmarty szavait idézné, mikor Fanniról azt

1 A Délibáb 1853. jan. 30-án, a Szépirodalmi Lapok 
1853. febr. 3-án jelentette a Nők Könyvének megjelenését.

21



322 PAPP FERENC:

mondja: „Hervadása a liliomé volt, mely az ártat
lanság hófehér színét mind végig megtartja“. A 
tragikus szerelmi történetben még a romantika ha
gyatéka az a mély rokonérzés, mellyel Gyulai Fan
nit, a falusi feslö bimbót a városi társaság szívte
lenségének áldozataként állítja elénk. Farmi falusi 
világa: a dombon épült s hársfáktól övezett ház, 
a fényes folyam, a madárfüttytől hangos kert sok
ban hasonlított Gyulainak gernyeszegi környezeté
hez. Még több fénnyel vette körül a novellaíró lel
kesedése az ártatlan leánylelket, melynek ragyogó 
eszményeit a szabad természet, a virágos kert s a 
bércvilág sugallta. A tragikus felfogás kérlellietet- 
lenségében már inkább Kemény Zsigmond br. ko
mor világnézetének hatása nyilatkozott. Kemény 
Gyulai Páljának és tanulmányainak sötét eszméit, 
a nemezis hatalmát hirdette Gyulai novellájának 
hőse, Tolnai Károly is, mikor a bűn és tévedés kö
zött nem sok különbséget látott, s mikor a vak sors 
játékszerének nevezte magát.

Fanni azonban nemcsak a novellaíró romanti
kus és lírai eszméinek hordozója, hanem a reális lé- 
lekábrázolásnak értékes eredménye is. A lélektani 
ismereteknek milyen gazdagodását árulta el Gyulai, 
mikor Fanni és Etel ke utolsó találkozásának rajzá
ban a női léleknek annyi rejtett vonását emelte k i! 
.Fanni jelleme is, bár minden élettani magyarázat 
nélkül, lélektani szempontból époly bonyolult való
ság, mint Kemény Zsigmond br. regényeinek vagy 
novelláinak valamely hőse. Az összetett érzéseknek 
bizonyítéka Fanni szefelinénék következő elemzése 
is: „Fanni szeretett az ártatlanság tudatlanságával,
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a mély kedély szem edéi yességével s az erény ma
kacsságával.“ Gyulai azonban ekkor még inkább 
tudta hőseinek szenvedélyét elemezni, mint jellemző 
párbeszédben híven kifejezni. Fanni is gyakran a 
novellaíró fellengő stílusában nyilatkozik szívének 
ügyeiről. Másrészt Fanni hervadásának indokolásá
ban, főkép a szülők és leányuk viszonyának rajzá
ban is hiányok mutatkoznak. Valószínű, ily fogyat
kozások miatt hagyta ki Gyulai később is novelláját 
a gyűjteményes kiadásból.

A novellát megjelenésekor legtárgyiasabban a 
Szépirodalmi Lapokban a Nők Könyvének ismerte
tője értékelte, kinek S __ írói jegye Síikéi tollát
árulja el.1 Ő Fannit a lélektani regények közé so
rozta, de Gyulai művészi törekvéseinek legnagyobb 
eredményét inkább a lélektanilag igaz költői részle
tekben, mint az egész alkotás egységében látta. 
Valószínű, Gyulai még Siikeinél is aggodalmasab
ban ítélte meg saját művét. Leginkább ilyesmire 
következtethetünk 1851. nov. 5-én Szilágyi Sándor
hoz írt levelében a következő sorokban: „Ha novel
lám nem is tetszik, — minthogy egyáltalában nem 
briliáns, minőt te vártál — tudósíts! Károdat nem 
akarom. Avval a pénzzel jobbat is vehetsz.“

Ha azonban Gyulai gernyeszegi novellájában 
nem is tudta a teljes összhangot megvalósítani, no
vellaírói egyéniségének gazdagodását határozottan 
bizonyítja ez időből fennmaradt írói és költői váz
latkönyve s benne a novellaterveknek s jellemraj -

1 S — : Nők Könyve. Almanach 1853-ra. Szépiro
dalmi Lapok. 1853. 40. (máj. 19.) sz.

21*
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zoknak sora, melyek nagyobbrészt gernyeszegi idő- 
zésének emlékei. Különösen gernyeszegi eredetű a 
füzetnek hetedik levelén az a két kis vázlat, melyek 
közül az egyik egy falusi pap lakását, a fehér ház 
előtt levő nagy hársfákat, a másik a pap házi kö
rét, a bibliai egyszerűséget s a puritán szigort em
líti futólag. Ezekből az izgatott kézzel meghúzott 
körvonalakból bontakozott ki Gyulainak Egyszerű 
történet című novellája, mely 1853. jan. 13-ától 
23-áig a Szépirodalmi Lapok 4—7. számaiban je
lent meg. A novella csak az 1852. év második felé
nek terméke lehet, mivel az év első felében Gyulai 
többször értesítette Szilágyi Sándort leveleiben, 
hogy nincs novellája. Júliusban ugyan az epeláz is
mét keresztülhúzta írói terveit, de az évnek vala
melyik őszi hónapjában mégis Gernyeszegen kel
lett megírnia Egyszerű történetéi, úgyhogy novem
ber közepe táján készen vihette magával Pestre. 
Decemberben s 1853. elején ugyanis új élettervei 
s új irodalmi gondjai között sem Gyomron, sem 
Pesten nem lett volna nyugalma a novellaíráshoz.

Gernyeszegre vall a novella háttere, Patak
falva képe is. A kis Maros-menti községet, a vendég
szerető úri kastélyt, a fehérre meszelt, zöld zsalus 
kálvinista paplakot, mellette a vén hársat és a kis 
virágoskertet gernyeszegi benyomásaiból rajzolta 
meg Gyulai. Nyári esténként bizonyára öt is el
ringatta a távoli furulyaszó és a Maros egyhangú 
zúgása, mint Patakfalva ősz lelkészét. A novella
író képzelete azonban önkénytelenül felszedett né
hány indítékot Kemény Zsigmond bárónak nem 
rég olvasott műveiből is. Talán nem egészen vélet-
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len, hogy a patakfalvi pap leánya épúgy ismerke
dik meg atyjának reggeli vendégével, Téréivel, 
mint a Ködképek a kedély láthatárán-ban a különc 
franciának leánya, Stephánia, Jenő gróffal. Mind
két látogatónak képzelődését az ablak függönyök 
mögött kihajló, legszebb leányfő kötötte le.1 Való
színű, a patakfalvi lelkész vendége, Téréi is azért 
hivatkozik vallási vitáiban Voltaire-re, mert Ke
ménynek Férj és nő című regényében 1783-ban Nor
bert is Voltaire eszméivel zavarta meg Keselykő la
kóinak gondolkodását.1 2

A Fanni és az Egyszerű történet között meg
van a szellemi kapcsolat, amennyiben mindkét no
vella a falusi egyszerűséget veszi védelmébe a ki
tanult világgal szemben. Az Egyszerű történetben 
Anna, a patakfalvi kálvinista pap leánya az áldozat. 
A naív teremtés oly védtelen a sivárlelkű csábító
val, Téréivel szemben, hogy egy nyári éj megvesz
tegető varázsa legdrágább kincsétől, ártatlanságától 
fosztja meg, majd bűnének és csalódásának súlya 
alatt a Maros örvényeibe veti magát, s hulláját ka
rácsony reggelén a molnárok fogják ki.

A romantikus rokonérzés azonban, melyet 
Gyulai a falusi történet egyszerű hősnőjével szem
ben érez, nem akadályozta meg képzeletét abban, 
hogy fel ne tárja azokat a lelki harcokat, melyek 
az anyátlan leányt a tragikus bukás szélére sodor-

1 A Budapesti Viszhang, mely Kemény novella
ciklusát Visszaemlékezések címmel 1852. aug. 22-étől dec. 
19-éig közölte, Gyulainak is járt Gernyeszegen.

2 Gyulai 1852. jún. 19-én értesítette Szilágyi Sán
dort, hogy Kemény regényének első füzetét megkapta.
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ták. Rajza a szokottnál vázlatosabb ugyan, mégis 
kiterjed a környezet sokféle hatására, sőt itt-ott 
még a testi állapotokra is. Az érzékibb mozzanato
kat azonban sohasem emeli ki a részletezés; Anna 
bukását is csak egy sikoltás jelzi. Valójában Gyu
lait inkább érdekelték a patakfalvi pap leányának 
sorsában a lelki élet változatai: a női szív csalóka 
ábrándjai s a bűntudat gyötrő eszméi. Ezért veti 
fel Anna is hosszú magánbeszédében vagy apjához 
intézett szónokias védőbeszédében eljátszott életé
nek nagy kérdéseit, mintha a novellaírótól tanulta 
volna el a lélekelemzést. A lelki élet valószerű raj
zához gazdag anyagot szolgáltatott a sok éles meg
figyelés, melyek Gyulainak írói vázlatkönyvében is 
leginkább gernyeszegi tartózkodása alatt halmozód
tak fel. Mindazáltal Gyulai, a novellaíró mégis a 
pesti irodalmi élet hatásai között szerezte meg azo
kat a  költői eszközöket, melyekkel a lélek mozdula
tait belső és külső valóságukban tudta éreztetni.

A realizmus, mint győzelmes irodalmi irány 
leginkább 1853-tól fogva tárta ki Gyulai előtt igazi 
tartalmát. Kemény Zsigmond br. baráti körében le
hetetlen volt Balzac regényeivel behatóbban meg 
nem ismerkednie. Korán ráterelődött figyelme az 
angol realista regény mesterére, Thackeray-re is, hi
szen a Szépirodalmi Lapokban folyton tüntető tisz
telet vette körül a nagy regényírót. Majd érdekes 
hírek jelentek meg róla, majd Brassai védte meg a 
német kritikával szemben. Thackeray tiszteletét mé
lyítette ki a magyar irodalomban Gyulai barátja, 
Síikéi Károly is, ki 1853-ban a Hiúság vásárát for
dította a Külföldi Regénycsarnok számára. Csak
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így tudta Gyulai 1854-ben Kemény Zsigmond br. 
regényeiről és novelláiról szóló cikkében Balzac és 
Thackeray regényírói egyéniségét oly élesen meg
világítani. Leginkább Síikéi hívhatta fel Gyulai fi
gyelmét az orosz realizmus értékeire is. Az ö for
dításában jelent meg Gogolynak Egy kép a régi jó 
időből című művészi lélekrajza is a Szépirodalmi 
Lapoknak négy májusi számában; s a hatás erejét 
árulta el Gyulai azzal, hogy két évtized múlva 
Síikéi fordítását az Olcsó Könyvtárban újra ki
adta.1 A külföldi hatásokat egészítette ki Gyulai 
irodalmi látókörében annak a mélyreható realizmus
nak varázsa, mely 1853-ban és 1854-ben Kemény 
Zsigmond br. novelláiból bontakozott ki előtte.

Az 1853. év, mely irodalmi hatásaival oly nagy 
mozgalmat idézett elő Gyulai írói világnézetében, 
értékes nyomot hagyott Gyulainak elbeszélő írói tö
rekvéseiben, főkép A fösvény halála című regény
töredékében, mely Gyulai írói vázlatkönyvének 
egyik bejegyzéséből, a haldokló agglegény rajzának 
körvonalaiból alakult ki.1 2 Mikor Gyulai az év köze
pén letette a szerkesztői tollat, augusztus első felé
ben azzal az elhatározással vonult vissza Szilágyi 
Sándorhoz Kecskemétre, hogy ott egy 9—10 íves 
regényt fog írni.3 A regényt meg is kezdte s először,

1 Gogol Miklós: Beszélnek az orosz életből. I. Köpö
nyeg. II. Egy kép a régi jó időből. Olcsó Könyvtár. 23— 
24. sz. 1875.

2 Vértesy Jenő: Gyulai Pál írói tervei. Irodalom
történet. 1912. 1. és 2. füzet. 47. 1.

3 Lásd Gyulai Pálnak Szilágyi Sándorhoz 1853. júl. 
29. előtt és 29-én írt leveleit.
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bár eredmény nélkül, a Budapesti Hírlap szerkesz
tőjével, Szilágyi Ferenccel egyezkedett a közlésre 
nézve.1 Szept. 25-én a Pesti Napló szerkesztője, 
Török János jelentette, hogy Gyulai regényét lapja 
számára biztosította; okt. 2-án meg a Délibáb közölt 
belőle egy részt ily címmel: „Mutatvány Egy tör
ténet napjainkból című regényből.“ A regény azon
ban a szerzőnek 1854. jan. 14-i nyilatkozata szerint 
még sem jelenhetett meg a Pesti Naplóban.1 2 Mint 
Gyulai Aranynak és Lévaynak írta, Török János 
a szigorú sajtóviszonyok miatt oly változtatásokat 
követelt tőle, melyekbe nem mehetett bele.3 Ezért 
maradt a regény félbe, úgyhogy belőle Gyulai no- 
vellás kötetében A fösvény halála, címmel csak a 
Délibábban megjelent töredék s még egy-két lapnyi 
toldalék foglalt helyet.4

A megmaradt töredék, minthogy a személyek
nek és viszonyoknak bemutatását foglalta magában, 
a regény bevezetéséül szolgálhatott. A cselekvénv 
megindulásának színhelye egy thordamegyei falu, 
Fény üsd — Gyulai novellás kötete szerint Fenyiid, 
— pontosabban Torjai Farkas udvarháza volt. A 
vén zsugorit utolsó betegségében kapzsi rokonok

1 Lásd Szilágyi Ferencnek Gyulai Pálhoz 1853. 
szept. 1-én írt levelét.

2 Pesti Napló. 1854. 12. (jan. 15.) sz.
3 Lásd Gyulai Pálnak Lévay Józsefhez 1854. ápr. 

28-án írt levelét. — Arany János Hátrahagyott iratai és 
levelezése. IV. 1889. 34. 1.

4 A Délibábban megjelent mutatvány a Vázlatok 
és képek (1913.) című kötetben a 186. lapon a hatodik 
sorban „Farkas úr“ szavakkal végződik.
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vették körül, kik leginkább a titokzatos vasas ládát 
szerették volna megkaparintani. Az elgyengült öreg 
egy darabig pisztolyával védekezett ágyában, majd 
mikor pisztolyát ellopták, egymásután tréfálta meg 
az erőszakos atyafiakat s végre is magával vitte a 
sírba a vasas láda titkát. A cselekvény további me
netében nagyobb szerep várhatott Torjai Farkas
nak szép tehetségű, kedvelt rokonára, Ákosra, ki a 
forradalomban huszárnak csapott fel, valamint a be
fogadott árvára, Katalinra, — a novellás gyűjte
mény szerint Margitra — ki Farkas urat híven gon
dozta, majd őszintén gyászolta. Gyulai azonban 
nem sokat árult el regényének tervéből; csak azt 
írta róla Lévaynak 1854-ben, hogy semmi sincs 
benne, mi a sajtótörvényekkel ellenkeznék.1 Ügy 
látszik, a rendőrséget a szabadságharc utáni idők 
rajza izgatta. Erre célzott Arany is 1854. jan. 21-én 
ezzel az utólagos figyelmeztetéssel: „Miért játsza
tod regényedet Erdélyben és pedig anno .. J “1 2

A kár, mely Gyulai regényének félbemaradásá- 
val az irodalmat érte, annál nagyobb volt, minél ha
tározottabban tűnt elő a regény töredékéből az el
beszélő írói egyéniségnek rohamos fejlődése. A fös
vény halála bari Gyulai már a reális jellemrajznak 
biztoskezű mestere. A romantikának felötlő vagy 
megható tárgyainál inkább vonzották a mindennapi 
életnek megszokott, sokszor eltorzult alakjai; írói 
hangulataiban meg a komor érzelmességet mind

1 Lásd Gyulai Pálnak Lévay Józsefhez 1854. ápr. 
28-án írt levelét.

2 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
IV. 1889. 39. 1.
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többször törte át a humor derűje. Gyulai regény
töredékének bőse, Torjai Farkas is eltorzult jellem, 
de a regényírónak odaadó gondja a kuszáit jellem
vonásokból egészen egyéni lelki életet alakított ki. 
A vén zsugori époly ravasz, mint önző, jobb gazda, 
mint úri ember; sivár, de nem egészen kiszikkadt 
lelkű; Ákossal szemben a becsület és pénz kérdését 
is megoldotta; mint tréfás és kárörvendő ember, 
mulatságát találta abban, ha valaki számításaiban 
felsült. E lelki vonásokat Gyulai a testi élet pontos 
rajzával egészítette ki. Mennyi figyelmet fordított 
a haldoklónak kinyúlt testére, kopasz fejére, mely 
lecsúszott a párnáról, vagy jobb kezére, mely a pad- 
latig csüngött alá, s homlokára, melyen veríték 
gyöngyözött! Most már jobban eltalálta a szenve
dély igaz hangját is hőseinek nyilatkozataiban. Mily 
egyéni módon fejezik ki magukat a követelőző atya
fiak! A terveket hajhászó esperesné mindig győzi 
szóval, a heves természetű gazdatiszt erőszakos fel
kiáltásokban tör ki, míg a korlátoltabb falusi is
kolamester bámészan ismétli kedves szavát: „Per
sze!“ Ennek az egyéni módon jellemzett minden
napi életnek megfelel az egyénített környezet is: a 
görgényi havasok közelében elterülő gyönyörű vi
dék, a rongyos falu, főkép Torjai Farkas udvar
háza, „a vén épület nagy galambbúgos kapuval, 
hosszú fatornáccal, széles fedéllel, mely a homlok
zaton kinyúlik s faragott faoszlopoktól támogatva, 
eső ellen védi a meglehetős meredek lépcsőzetet“.

Ha Gyulai 1854-ben határozott rokonságot fe
dezett fel Kemény, valamint Balzac és Thackeray 
regényírói egyénisége között, liasonlókjép tükrözi
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vissza Gyulainak 1853. évi regénytöredéke az euró
pai realizmussal való benső kapcsolatát. Gyulai fös
vénye nemtelen és vonzóbb tulajdonságainak ve- 
g'yületével époly bonyolult s mégis határozott jel
lem, mint Balzac Gründet apója. Míg azonban 
Gyulai Balzac-kal együtt a fösvénység szenvedé
lyét a gyökeréig nyomozta, inkább megőrizte az em
beriség nagy eszményeibe vetett hitét, mint a kiáb
rándult francia író. Másfelől az örökség után 
esengö rokonok Gyulai regénytöredékében egy csa
ládból valók azokkal az eltorzult egyénekkel, kik 
Thackeray regényében, a Hiúság vásárában hajszol
ják az áhított örökséget. Gyulai kedélyhangulata 
is emlékeztet bennünket Thackeray humorára, csak 
Gyulai sohasem mondott az emberi lélek megtéve- 
lyedéseiröl oly szigorú prédikációt, mint Thacke
ray. Megvolt Gyulai regényírói egyéniségében az 
az egyszerű világ iránt érzett, elmélyedő szeretet is, 
melynek vonzóerejét a Szépirodalmi Lapokban 
Gogoly novellájában, egy öreg falusi házaspár mű
vészi rajzában érezte. Valóban, ha Gyulai bevégez
hette volna regényét, magas szempontjaival s ere
deti költői világnézetével époly nagy szolgálatot te
hetett volna a magyar irodalomban a . realizmus 
ügyének, mint Kemény, a regényíró; regény töre
déke legfeljebb saját írói egyéniségének fejlődésé
ben jelent fordulópontot.

Bármily fájdalommal mondott lé Gyulai re
génytervének megvalósításáról, csakhamar új fel
adatokban tette próbára fejlett elbeszélő írói tehet
ségének erejét. Már 1854. jan. 16-án azt írta Arany
nak, hogy két rövid beszélykén dolgozik. Valószínű
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azonban, a tervezésnél nem igen jutott messzebb. 
Február végén ugyanis a Vasárnapi Újság megin
dulásakor Pákh kérdésére azt válaszolta, hogy egy 
kiadatlan költeményén kívül nincs kész munkája. 
Ekkor írta Az első magyar komikus című humo
ros rajzát, miután Pákh és Jókai valami beszélv- 
félét kértek tőle a lap első számába. A rajz a lapnak 
második, harmadik és negyedik számában foglalt 
helyet s Gyulai lélekábrázoló művészetének fejlő
désében a legközelebbi mozzanatot jelezte.1

A humoros rajzban Gyulai tulajdonkép az, er
délyi magyar színművészet egyik úttörőjének, Jan- 
csó Pálnak akart emléket állítani, kivel együtt ko
lozsvári diák-korában annyi felejthetetlen órát töl
tött el. Amint azonban Kemény Zsigmond br. idősb 
Wesselényi Miklós br. jellemrajzában saját vallo
mása szerint nem annyira történetírónak, mint inkább 
regényírónak érezte magát, úgy vált Gyulai is az 
első magyar komikusra való visszaemlékezéseiben 
novellaíróvá. Galamb Sándornak igaza lehet, hogy 
Gyulaira Kemény regényes történeti jellemrajza is 
ösztönző hatással lehetett,2 de Gyulai valójában 
csak a jellemzés titkát leste el Keménytől, mikor a 
komikus tárgynak megfelelő formát választott. 
Hőse, az ütött-kopott vándorszínész, kit egy jó ebéd 
boldoggá tudott tenni, közelebb állott Gogolynak 
ahhoz a novellahőséhez, ki éveken keresztül sanyar- 
gott, míg új köpönyegét végre vállára kanyarít-

1 Gyulai Pál: A Vasárnapi Újság XXV.  évfordu
lóján. (Emlékbeszédek. II. 1902. 55., 56. 1.)

" Galamb Sándor: Gyulai Pál novellái. Irodalom
történeti Közlemények. 1921. 123. 1.
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háttá. Gyulai tollát egyébiránt elsősorban az egy
szerű világ iránt érzett bensőséges szeretet vezette, 
melyben már Riedl Frigyes Gyulainak az orosz 
írókkal való szellemi rokonságát fedezte fel.1 Riedl 
ugyan azt hitte, hogy a jellemrajz írásakor Gyulai 
még nem ismerte az orosz regényírókat, Síikéi azon
ban már jóval előbb közvetítette Gogoly költői vi
lágának hatását. Ha a költői rokonérzés feltárta is 
Gyulai előtt a rajzolt jellem valóját, a kész költői 
tárgy értékeinek kiemelését épen annyira elősegí
tette rendkívüli elemző tehetsége, főkép éles elméje 
és szellemessége. A szeretettel megőrzött emlékek s 
pontos megfigyelések hatását csak fokozta a művé
szi novellái elrendezés, úgyhogy Jancsó Pál alakja 
Gyulai visszaemlékezéseiben eredeti észjárásával, 
jellemző mozdulataival, különös hanghordozásával 
s felötlő külsejével ma is egyik legművészibb s leg
egyénibb irodalmi arcképünk. Tolnai Lajos tehát 
helytelenül kereste Az első magyar komikusban 
Jókai hatását;1 2 Jancsó Pál irodalmi arcképében 
inkább az angol és orosz realizmus szellemét 
érezzük.

Az elbeszélés fejlett eszközeihez nem hiányoz
tak a megfelelő költői tervek. Gyulai 1854 már
ciusában, épen mikor Az első magyar komikus 
című jellemrajzát írta, sokat időzött A Magyar Nép 
Könyve tervezői között Csengery Antal, Eötvös Jó
zsef br. és Kemény Zsigmond br. körében, s az ő

1 Eiedl Frigyes id. m. 37., 38. 1.
2 Tolnai Lajos: Gyulai Pál. XI. Irodalom. 1887. 33. 

(máj. 1.) sz.
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eszményi irodalmi törekvéseik teljes visszhangra ta
láltak lelkében. Mint Eötvös József br., ö is olyan 
elbeszéléssel akarta a vállalatot támogatni, mely a 
népnek szól ugyan, de a költészet legigazibb érté
keivel éri el nemesítő hatását. Ily értelemben fogott 
április folyamán Varjú István című elbeszélésének 
megírásához. Erre a novellára céloz 1854. ápr. 28-i 
levelében is, mikor azt írja Lévaynak, hogy épen a 
Népkönyv számára dolgozik egy beszélyt. A novella 
első harmada A Magyar Nép Könyvének első füze
tében máj. 26-a körül került ki a sajtó alól. A hátra
levő két harmadrész legkésőbb június első felében 
készült el A Magyar Nép Könyvének második fü
zete számára, hiszen július végére már a folyóirat
nak harmadik füzete is megjelent.1

A novella anyagát a kecskeméti népélet szolgál
tatta, melyet Gyulai közvetlen közelből ismert meg 
1853 nyarán, mikor az iskolai szünetet Szilágyi 
Sándorral együtt Kecskeméten töltötte el. A no
vella főhőse, Varjú István is jellemző alakja az 
alföldi városnak, híres lovas, ki valamikor sok be
tyárt juttatott akasztófára, egyúttal gőgös, meggaz
dagodott paraszt. Az öregedő özvegyember erősza
kosan nyúl fia életébe is, maga szemeli ki számára 
feleségül a pipeskedő Szűcs Marosát, holott tudja, 
hogy a legény Erdősi Erzsit szereti. Varjú István, 
miutáíi fiát kemény szavával elüldözte a háztól, 
maga számára kéri meg Marosát, a lakodalom nap
ján azonban megüti a szél, majd egészen Erzsi tá-

1 Hölgyfutár. 1854. 106. (máj. 26.) sz. — Vasárnapi 
Újság. 1854. 23. (aug. 6.) sz.
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mogatására szorul. Sorsa csak akkor fordul jobbra, 
mikor fia rendet csinál a háznál s elveszi Erzsit.

A népies novellatárgy bő alkalmat adott Gyulai
nak a vad szenvedélyek festésére, úgyhogy pontos 
jellem- és környezetrajzaival a realizmus legrajon- 
góbb hívét is kielégíthette volna. Különösen egyéni 
módon jellemzett alak a főhős hegyes bajuszával, 
túltengő önérzetével, végtelen hiúságával s öregedő 
testével, melyet a mértéktelen szenvedélyek ernyesz- 
tettek meg. Méltó párja a részeges szűrszabó, Erzsi 
atyja, a rongyos kocsmatöltelék, kit a bor egyszerre 
tett hőssé és gyávává. Gyulait annyira érdekelte a 
valóság, hogy a testi élet jelenségeit is állandóan 
figyelemmel kísérte. Mily részletesen rajzolta a 
megbénult Varjú István állapotát s a gutaütés előz
ményeit! Hasonló gonddal jelezte a részeg szűr- 
szabónak félszeg mozdulatait, piszkos ruhadarab
jait s éktelen vérfoltjait. Egyénítö kedvéről tanús
kodik a novella háttere, Varjú Istvánnak kecske
méti módra épített, cserepes háza, a Temető-utca, 
melyen a részeg szűrszabó dölingöl végig kiabálva, 
majd a város mögött a beláthatatlan síkság csárdái
val s tanyáival.

A sok eredeti rajzot művészi keretbe foglalta az 
igazi novellái szerkezet, csak a véletlennek túlsá
gos szerepe tette a cselekvény bonyolítását sokszor 
meseszerűvé. így vált Erzsi jelleme a költői képze
letnek engedelmes eszközévé; így került Varjú Ist
ván fia, Miska Nagyváradon épen Kenderesiékhez, 
Szűcs Marosa szeretőjének szüleihez; így pusztí
totta el a tűz, melyet Varjú István rakott Szűcsék 
udvarán, bent a házban a vasas ládát Varjú István
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végrendeletével együtt. Valószínű, Gyulai komo
lyan vette a nemesítő célt is, melyet fökép Eötvös 
József br. tűzött A Magyar Nép Könyve elé, s 
melyet falusi elbeszéléseiben maga is követett; 
Gyulai novellájából is szinte jelentős hagsúllyal 
hangzik ki a jóknak jutalmazása s a gonoszoknak 
bűnhödése. Másrészt Gyulai, bár sok becses megfigye
léssel rendelkezett, sem a nép beszédmódját, sem a 
népies elbeszélésmódot nem ismerte annyira, mint 
Jókai. Ennyiben novellája közelebbi rokonságban 
van Eötvös József bárónak A Magyar Nép Köny
vében közölt falusi elbeszéléseivel, mint Jókainak 
a magyar nép életéből vett találó rajzaival. Varjú 
István érdemeit kedvezően emelte ki a korabeli hir- 
lapi műbírálat, de Gyulait magát korán lehangolták 
elbeszélésének fogyatkozásai. Bizonyára legköze
lebb bevégzett költői művére is gondolt, mikor 1854. 
szept. 6-i levelében azt írta Aranynak, hogy egyet
len művére sem lehet büszke. Idővel ellenérzése 
annyira fokozódott novellájával szemben, hogy no
velláinak gyűjteményéből is kirekesztette.1

Még inkább megakadályozták a kedvezőtlen 
körülmények a költői eszmének teljes kivirágzását 
a Jó éjszakát! című történeti novellában. A novella 
terve már 1854 elején kialakulhatott. Gyulai ugyan
is 1854. jan. 16-án Aranyhoz írt levelében arra kérte 
Szilágyi Sándort, hogy Apor kéziratát sürgősen 
küldje neki vissza, mert egyik beszélyében van reá

1 Gyulai Pálnak Varjú István című elbeszélése má
sodszor a Kisfaludy Társaság kiadványai között 1912- 
ben jelent meg.
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nagy szüksége. Itt csak a kuruc-labanc világot festő 
beszélyére gondolhatott. A novella tervének kidol
gozására azonban csak Varjú István megjelenése 
után az iskolai szünetben került a sor. Ekkor is 
úgy látszott, mintha minden ellene esküdt volna; 
adósságainak terhe sietésre késztette, betegsége vi
szont akadályozta. Így egyezett meg Gyulai augusz
tusban Vas Gerebennel, a Budapesti Viszhang fő- 
munkatársával, ki a másfél ívnyi beszélyért 30 fo
rintot ígért neki. Az első közlemény Jó éjszakát! 
címmel a Budapesti Viszhang 19. (szept. 10.) szá
mában jelent meg. A terv azonban mindinkább szé
lesült, s a másfél ívből hat ív lett. Közben Gyulait 
ismét a betegség zavarta meg munkájában, úgyhogy 
a legnagyobb gyötrelmek között csak vázlatosan vé
gezhette be novelláját az évfolyam utolsó számában. 
A szerkesztőség türelmetlenségét jelezték a közle
mények alján a következő megjegyzések: „Vége kö
vetkezik. — Bizony nem tudjuk, vége lesz-e. —
Talán vége lesz. — ....... T‘ Erre a huzavonára
idézte Arany Tompához írt levelében azt a tréfás 
mondást, hogy a haldokló Viszhang megszűnik 
ugyan, de azért Gyulai beszélye folytattatik benne.1 
A szerkesztőség elégedetlensége nyilatkozott a tisz
teletdíjban is. Vas Gereben csak 25 p. forintot adott 
az egész beszélyért, azzal mentve magát, hogy lap
jának annyi alkalmatlanságot okozott Gyulai, mi 
100 forintot ér.1 2

1 Arany János: Hátrahagyott iratai és levelezése. 
III. 1888. 368. 1.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szász Káról yhoz 1855. márc. 
9-én írt levelét.

22
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A költői tárgy, mely Gyulai képzeletét szinte 
fél évig kötötte le állandóan, megérdemelte a beható 
figyelmet. Gyulait a novellában új erővel vonzotta 
az erdélyi környezet, de ezúttal Erdély múltja III. 
Károly uralkodásának idejéből, az 1716. és 1717. 
évekből. Tulajdonkép egy Maros-menti kastély éle
tének félévi eseményeit adta elő. Történetének fő 
szereplői: Judith nagyasszony, kinek férje Rákóczi 
pártján a zsibói csatában esett el, továbbá ennek két 
fia, Dénes és Boldizsár, valamint Dénes felesége, 
Falkenstein Amália bárónő. Dénes, kit Bécsben la
bancnak neveltek, grófi ranggal, csehországi nejé
vel s a politikai hatás reményével mint Thorda me
gye főispánja tért vissza az ősi kastélyba, míg Ju 
dith nagyasszony és Boldizsár a kurucvilág emlé
kein csiingüttek. A kuruc és labanc eszmék küzdel
méből szövődik a novella bonyodalma is. Judith 
nagyasszonyt beteggé tették a változások, melye
ket a kastély új urai idéztek elő; másfelől Amália 
Boldizsárt akarja labanccá szédíteni, Boldizsár pe
dig Amália elcsábításával tör bátyjának megrontá
sára. A színlelt érzések vészes szenvedélybe csap
tak át, s Dénes grófot csak Boldizsár és Amália 
légyottjának jelszava: „Jó éjszakát!“ riasztotta fel 
ábrándjaiból. Amália eltávolítása után a testvérek 
párbaját az őrült anya kiszenvedése szakította meg.

Az erkölcsi összeütközés a novellában annyi 
egyéni szenvedélyt s oly nagy történeti erőket állít 
egymással szembe, hogy e tekintetben Gyulainak 
majdnem minden novellatárgyát fölülmúlja. A lé
lektani, drámai és történeti felfogás, mely ez össze
ütközés költői értékeit napfényre hozza, szoros kap-
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csolatban van Kemény Zsigmoncl br. költői világ
szemléletével, de Gyulai mégis saját útjain jár. 
Gyulai is megszólaltatja a korszak uralkodó esz
méit az egyének szenvedélyeiben, mint Kemény, de 
nem elégszik meg a kor lelkének mélyértelmű vo
násaival, mint gyakran Kemény, hanem épannvi 
gondot fordít a kor külsőségeire is, sőt sokszor szinte 
különös kedvét leli múzeumi adataiban. Mennyire 
kizsákmányolta Apor Péter br. Metamorphosis 
Transylvaniae című művelődéstörténeti feljegyzé
seit, hogy híven leírhassa a III. Károly korabeli 
Erdély szokásait: a lakodalmi felvonulásokat, az 
étkezés módját, a divatos ruházatokat, a táncokat, 
különösen a gyertyás és egeres táncokat! Sokat el
tanult Gyulai Kemény Zsigmond bárótól a való
szerű lélekábrázolás titkaiból is. Hősei époly egyéni 
és összetett jellemek s époly bonyolult hatással van
nak egymásra, mint Kemény regényalakjai. A fel
adat is, melyet Gyulai történeti novellájában meg
old, teljesen rokon azzal, melyet nem rég Kemény
nek Férj és nő című regényében csodált meg. Amin! 
Kemény két polgári és két arisztokratikus gondol
kodású regényalakjának viszonyában káprázatos 
művészettel rajzolta a családi emlékeknek, a társa
dalmi nézeteknek, a különböző vérmérsékleteknek 
s a környezetnek változatos összeműködését, Gyulai 
époly gazdag lélektani ismeretekkel s époly mozgé
kony képzelettel mutat rá két labanc és két kuruc 
novellahősének kapcsolatában a jellemnek összeol
vadt, majd szétváló alkotórészeire. Így éreztette Ju 
dith nagyasszony elhatározásaiban a komor múlt 
hatalmát, az önállósághoz szokott özvegy erélyét, a

22*
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puritán erkölcsiséget s a régimódi fényűzést, vagy 
tíoluizsar viselKeuésében az elkeseredett kuruc gyű
löletet, a gyanakvó lelek szeszélyét, a nemes szív 
gyöngédséget s a miveletlenség erőszakosságát. 
Gyulai elemzésmóuja nem oly mélyreható, ae in
kább mértéket tartó, mint Keményé. Az eltérést 
részben a regény és beszély között levő különbség 
is megmagyarázza. Mint Kemény, Gyulai is szereti 
és érti a drámai elrendezést. Keményre emlékeztet 
bennünket a novella kerete is. Mint Keménynek 
Ködképek a kedély láthatárán című beszélykoszorxí- 
jában egy baráti kör adja elő az összefűzött novel
lákat, épúgy Gyulai novellájában is Gyulainak 
grófi barátja beszéli el a történetét. Mennyire jel
lemző azonban Gyulai novellájának keretében Gyu
lainak vonzó líraisága!

Ennyi igazi költői érték mellett méltán sajnál
hatjuk azt az aránytalanságot, melyet a vázlatos 
befejezés a mű szerkezetében idézett elő. Ez a fo
gyatkozás indította Gyulait is Szász Károlyhoz 
1855. márc. 9-én írt levelében ily elkeseredett nyilat
kozatra: „E beszély, mely műveim legjobbika lehe
tett volna, a legrosszabbá vált azáltal, hogy újra 
beteg lettem, s lehetetlen lön becsületesen dolgoz
nom“. Ügy látszik, Gyulait írói becsületének koc
káztatása izgatta, s azért ítélkezett oly szigorúan 
saját költői alkotásáról. Hangulata még évek múlva 
sem változott meg; ezért hiányzik a mű Gyulai no
velláinak gyűjteményéből.1 A Jó éjszakát! azonban

1 Gyulainak Jó éjszakát! című elbeszélését másod
szor Galamb Sándor adta ki az Olcsó Könyvtárnak 
2070—2076. számaként 1922-ben.
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a lélekábrázoló és szerkesztő művészet nemes esz
közeivel rácáfol a költőnek szigorú önbírálatára, s 
az elnagyolt befejezés ellenére is Gyulai magasan 
ívelő novelláiról pályájának kiemelkedő pontját 
jelzi.

Minél fényesebb eszmény vezette Gyulait iro
dalmi munkásságában, annál inkább szemébe átlőt
ték saját novelláiról törekvéseinek romjai s a ma
gyar beszélyirodalom fogyatkozásai. Mikor 1854-ben 
visszatekintett a legközelebbi évek novellairodal
mára,1 visszariasztotta a divat mögött lappangó si
várság. Az úgynevezett franciás beszélyekben bán
totta a léha szellem és üres fecsegés, a történeti be
szélyekben Jókai történeti regényeinek torzított 
utánzata, a humoros beszélyekben pedig az örökös 
anekdota. Mint Kemény Zsigmond br. regényelmé
leti tanulmányaiban a regény valóját kutatta, úgy 
akarta Gyulai is a beszélyt tartalmi és formai köve
teléseivel tökéletesíteni. Ily céllal emelte ki műbírá
lataiban oly kitartóan azokat a bevégzett s kidol
gozott beszélveket, melyek mély erkölcsi meggyőző
désen, ép világnézeten nyugosznak, s melyek valódi 
beszély tártál mat valódi beszélyalakba foglalnak.

A komoly törekvés, mellyel Gyulai a beszély 
eszményképét saját novelláiban akarta megvalósí
tani, látszólag nem hozta meg a várt eredményt. A 
csalódást leginkább Gyulai érzékeny költői termé
szete idézte elő. Ő a költő alkotó munkáját oly szi
gorú lelkiismerettel fogta fel, hogy vele szemben

Gyulai Pál: Beszélnek. Irta: Bérczy Károly. Pest, 
1854. Pesti Napló. 1854. 171. (júl. 29.) sz.
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minden elsietést, minden rögtönzést véteknek tar
tott. Neki a költői eszmék kifejtéséhez feltétlen nyu
galomra, zavartalan elmélyedésre volt szüksége. 
Ezért gondolt vissza még Berlinből is sajnálattal 
azokra a költői műveire, melyeket harmadfél év 
alatt a pesti napisajtó izgalmai között hozott létre. 
Különösen bántotta annak a tudata, hogy beszélyei 
— saját szavai szerint — kritikán aluliak voltak.1 
E gyötrő emlékek és önvádak vették el Gyulai ked
vét hosszabb időre a novellaírástól. Részben ezek 
miatt maradt puszta hír a Hölgyfutár 1855. ápr. 
14-i számának az a jelentése is, hogy Gyulai beszé- 
lyeiböl gyűjteményt szándékozik közrebocsátani. 
Gyulainak egyéni hangulata azonban semmit sem 
von le novelláinak valódi értékéből. Az irodalmi 
közvélemény — mint a korabeli műbírálatokból ki
tűnt — Gyulait majdnem egy értelemmel tartotta a 
magyar novellaírás kiváló művészének. Még a 
Hölgyfutár is, mely 1855 folyamán többször tá
madta, kitűnő novellistánknak nevezte. A kor ítéle
tén túl pedig Gyulai novelláinak irodalomtörténeti 
jelentősége épen az, hogy mind Gyulainak, mind 
a magyar íróvilágnak meggyőző erővel mutatták 
meg a magyar novellaírás fejlődésének biztos útját: 
a valószerű lélekábrázolásnak s a művészi alakítás
nak elvét.

1 Lásd Gyulai Pálnak Csengery Antalhoz 1856. ápr. 
3-án írt levelét. Budapesti Szemle. 194. k. (1923.) 32. 1.



A MAGYAR IRODALMI MÜBÍRÁLÁT 
REFORMJA.

I.

A szabadságharcra következő elnyomás korá
ban a magyar irodalmi állapotok még kevésbbé ked
veztek a műbíráló törekvéseinek, mint a költő al
kotó munkájának, kiig a szabadságharc előtt a ma
gyar irodalmi műbírálat tekintélyét meggyőzően 
bizonyította oly magas színvonalú kritikai folyóirat, 
mint az 1847. évi Szépirodalmi Szemle, addig a sza
badságharc után az irodalmi műbírálat leginkább 
rövid életű szépirodalmi folyóiratokba vagy a poli
tikai napilapok tárcájába húzódott vissza és gyak
ran a szerkesztő vagy a közönség érdekeihez iga
zodott. így kellett Gyulainak a múlt század ötvenes 
éveinek első felében mindinkább új teret keresnie, 
hol irodalmi eszméit hirdethesse. A kitartó küzde
lem, melyet az áldatlan irodalmi viszonyokkal éve
ken át folytatott, elsősorban műbírálói egyéniségé
nek rendkívüli erejéről tett tanúbizonyságot.

Annál túlzottabbnak tetszik az 1850. évi Pesti
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Röpívek első számában Gyulainak az a vallomása, 
hogy esztétikával szakszerűen nem foglalkozott, ke
vés esztétikust forgatott, s hogy mindössze némi 
ízléssel s néhány, nagy költők műveiből elvont elv
vel rendelkezik. Pia azonban 1850-ben nem sok kül
földi esztétikus nézetére hivatkozhatott is, - annál 
mélyebben hatott rá a magyar kritikai irodalom 
eszmevilága. Bajzát, —- saját szavai szerint — az 
irodalmi újjászületés korának utóharcosát, nagyra 
becsülte, ha nem tartotta is magyar Lessingnek.1 
Sokkal izgatóbb eszményként állott előtte Erdélyi 
János műbírálói egyénisége széleskörű világiro
dalmi és bölcseleti ismereteivel, valamint nagy
hatású vezetőgondolatával, a népköltészet művészi 
értékeinek felfedezésével. Azóta, hogy az 1851. év 
őszén a sárospataki református főiskolában elfog
lalta a bölcselet tanári székét, ritkábban mutatko
zott ugyan a fővárosban, de azért többször nyilat
kozott az irodalomnak egy-egy jelentős kérdéséről. 
Gyulai állandó figyelemmel kísérte őt. Rokonérzé
sének határozottabb jelét adta már 1850-ben a Pesti 
Rőpívekben, mikor Erdélyinek, mint a népiesség 
úttörőjének érdemeit ismerte el. 1851. és 1852. évi 
gernyeszegi tartózkodása idején is tisztelettel te
kintett fel reá s Pákh Alberthez 1851. aug. 2-án írt 
levelében az irodalom irányadó szellemei közé so
rozta, kik a múlt szélén a jövendőt várják. Még 
többet tanult Erdélyitől, mikor Erdélyi a Szépiro
dalmi Lapokban fejtette ki a népköltészet és mű--

1 Gyulai Pál: Bajza összegyűjtött munkái. Érte
sítő. 1852. 38. (máj. 1.) sz.
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költészet viszonyára vonatkozó nézeteit. Gyulai, 
mint a folyóirat segédszerkesztője, majd az Új
donság okban, majd a Polemikus jegyzetekben hívta 
fel az olvasóközönség figyelmét Erdélyinek Nép- 
költészet körül című jeles cikkére. Az eszmék kö
zössége ellenére azonban mindig megőrizte függet
lenségét s eredeti utakon követte mesterét.

Erdélyi mellett Kemény Zsigmond bárónak 
volt több része Gyulai műbírálati elveinek kialakí
tásában. Ily hatás jeleiül tűnnek fel előttünk Gyu
lai irodalmi dolgozataiban itt is, ott is Kemény esz
méi. Így idézte Gyulai 1850. évi Társas életünk 
című cikkében Kemény röpirátából, a Forradalom 
útónból a magyar faj találó jellemzését; így tette 
meg Kemény után Bajzáról szóló tanulmányában 
a magyar nemzetet Kelet és Nyugat közvetítőjé
nek. Még hívebben követte Keménynek 1853. évi 
drámaelméleti fejtegetéseit 1855. évi színi bírálatai
ban. Kemény hatását elősegítette a lélekrokonság 
is. Mennyivel inkább méltányolhatta Gyulai Ke
ménynek elemző művészetét, mikor átható elméje a 
látszat mögött magát is a lényeg kutatására utalta ! 
A két rokonlélek szoros kapcsolatát éreztette Gyu
lai Kemény Zsigmond báróról szóló emlékbeszédé
ben is, mikor az elhúnytban nemcsak barátját, ha
nem buzdítóját s irodalmi vezérét is gyászolta.1

Sokat köszönt Gyulai esztétikai és irodalmi 
műveltsége szempontjából azoknak az íróbarátai
nak is, kikkel a szabadságharc után került bensőbb 
kapcsolatba. Valahányszor leveleiben Aranyt em-

1 Gyulai Pál: Emlékbeszédek, I. 1902. 163. 1,
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legette vagy Arannyal levelezett, mindig .jelezte 
irodalmi felfogásuknak teljes összhangját. Mellette 
leginkább Csengei’y Antal, Pákh Albert és Sükei 
Károly szélesítették nagy műveltségükkel Gyulai 
látókörét. Csengery különösen hivatva volt a mo
dern európai műbírálat ismertetésére. A francia 
Planche Gusztáv bírálatait és tanulmányait maga 
is többször felhasználta irodalmi céljaira; a német 
műbírálók közül leginkább szerette Schmidt .Ju
liánt; még közelebb állott hozzá a nagy angol törté
netíró, Macaulay, kinek művét épen ö fordította 
magyarra. Mint Csengerynek, hasonló érdemei vol
tak Gyulaival szemben Síikéinek is. Őt Gyulai szel
lemes és élesítéletű írónak tartotta. Ily értelem
ben emlékezett meg róla a Pesti Naplóban Sükei 
halálakor is.1 A két író kapcsolatát leginkább meg
világítja Síikéinek, a Szépirodalmi Lapok munka
társának Kritika és művészet című tanulmánya. 
Benne Sükei nemcsak a külföldi kritikai irodalom 
vezéreit: Planche Gusztávot, Gervinust, Schmidt 
Juliánt méltatta, hanem egyúttal megrajzolta a 
műbírálat eszményképét, a műtörténeti s nemzeti 
kritikát úgy, amint Gyulai valósította meg.1 2

Mindezekben az irodalmi hatásokban Gyulai 
minden értéket mérlegre tett, melyeket a magyar- 
kritikai és esztétikai irodalom gazdag rakomány
ként szállított számára. Műbírálói egyénisége azért

1 Gyulai Pál: Necrolog. Pesti Napló. 1854. 19. í.jan. 
24.) sz.

2 Szépirodalmi Lapok. 1853. 15. (febr, 20 ), 16. (febr. 
24.) sz,
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elsősorban a magyar szellemi élet terméke. Fejlő
désének ezt a vonását emelte ki Riedl Frigyes is 
azzal a megállapításával, hogy Gyulai Pál az egyet
len és talán e részben utolsó nagy, magyar kritikus, 
kire nem hatott elhatározóan valamely nagy, kül
földi műbíráló példája.1 Mindazáltal Gyulai szá- 
montartotta a külföldi kritikai irodalom eredmé
nyeit is, de műbírálati elvei már annyira megszi
lárdultak, hogy tanulmányai nem tudtak bennük 
nagyobb változást előidézni.

Legkönnyebben hozzáfért Gyulai a német gon
dolkodók műveihez. Közülük különösen két mun
kát forgatott sok haszonnal Gernyeszegen, melye
ket könyvtára számára is megszerzett: Schlegel 
Ágost Vilmos bécsi drámatörténeti felolvasásait és 
Gervinus Shakespeare-jét. Mindkét írónak érdeme, 
hogy Gyulait Shakespeare költői világának tit
kaiba beavatták, habár Gyulai az esztétikai elemzés 
finomságával később mestereit túl is szárnyalta,

A másik két külföldi műbíráló, kikhez Gyulai 
többször visszatér irodalmi munkásságában, Schmidt 
Julián és Planche Gusztáv. A kiváló német műbí
ráló és irodalomtörténetíró jelentőségét különösen 
Heinrich Gusztáv hangoztatta; ő állította, hogy 
külföldi esztétikus és irodalomtörténetíró csak egy 
volt Gyulaira nagy hatással, Schmidt Julián, annál 
inkább, mert Schmidt kedvelt írója volt Csengery 
Antalnak. Ezt az állítást azonban nem erősíti meg a

1 Eiedl Frigyes id. m. 19. 1.
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két írói egyéniség szellemi kapcsolata.1 Gyulai ép- 
úgy a józan észre támaszkodott irodalmi bírálatai
ban, époly kérlelhetetlenül üldözte a mesterséges 
virágot és az üres csillogást, mint Schmidt Julián; 
míg azonban a német műbíráló erős rokon- és ellen
érzésein mély nyomokat hagyott protestáns és po
rosz volta, addig Gyulai mindig hű maradt költői 
szempontjaihoz irodalmi értékmegállapításaiban.1 2 
Valószínű az is, hogy Gyulai már azelőtt olvasta 
Schmidt cikkeit, mielőtt Csengery Schmidtről nyi
latkozhatott volna előtte. 1850. okt. 8-i levele sze
rint ugyanis Gyulai épen Schmidt Julián lapjának, 
a Grenzbotennek azévi számait kérte Szilágyi Sán
dortól, hogy belőlük esztétikai dolgozatokat készít
hessen. Amennyire leköthette itt Gyulai figyelmét 
a magyar politikai állapotok vonzó rajza s a fran
cia irodalom szellemes ismertetése, annyira tiltakoz
hatott minden gondolata Schmidtnek szenvedélyes 
ítélete ellen, ki Heine frivolságát és pátoszát egy
aránt hazugságnak minősítette.3 Egyébként Gyulai 
műbírálói pályájának kezdetén Schmidt Julián ál
talánosan nagy tiszteletnek örvendett a magyar iro-

1 Heinrich Gusztáv: Dr. Zoltvány Irén Carlylcről 
és Gyulairól. Egyetemes Pliilologiai Közlöny. XXXVI. 
1912. 739. 1. — Igaz Márton: Az Egyetemes Philologiai 
Közlöny Gyulai Pálról. Irodalomtörténet. I. 1912. 501., 
502. 1.

2 Constantin Rössler: Julian Schmidt. (Allge
meine deutsche Biographie. 31. k. 1890. 751—768. 1.) — 
Gustav Freytag: Erinnerungen aus meinem Lehen. 
1899. 222—246. 1.

3 J. S.: Börne, Heine und das Judenthum unserer 
neuen Literatur. (Die Grenzboten. 1850. 48. sz.)
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dalmi életben. Ezt bizonyítja a Hölgyfutárnak 1854. 
szept. 5-i számában Tóth. Kálmánnak az a gúnyos ki
jelentése is, hogy tudósnak csap fel, s minden har
madik szava Planche Gusztáv, minden negyedik 
pedig Schmidt Julián lesz. Épen nem feltűnő te
hát, hogy Gyulai többször indult Schmidt után s 
többször vett át tőle hol egy-egy okos megjegyzést, 
hol egy-egy józan ítéletet. Ennyi nyoma viszont 
Planche Gusztávnak is volt Gyulai bírálataiban.

Planche-ról legtöbbet hallhatott Gyulai, mikor 
1852 végén ismét Pestre került vissza; hiszen Tóth 
Kálmánnak gúnyos megjegyzése szerint is a ma
gyar irodalom ez időtájt szinte visszhangzott 
Planche nevétől. Planche tiszteletét terjesztette
1853- ban Pákh folyóirata, a Szépirodalmi Lapok,
1854- ben pedig a Budapesti Hírlap, melyek gyak
ran egész értekezéseket közöltek Planche-tól fordí
tásban. Szorgalmasan olvasta Gyulai Planche bírá
latait a Revue des Deux Mondes-ban is, melyhez a 
Nemzeti Kaszinó könyvtárában Pákli, a könyvtá
ros révén mindig hozzáférhetett. 1855-ben maga hi
vatkozott a francia folyóiratra; ugyanakkor épen 
tőle akarta Szabó Károly a Nemzeti Kaszinó 
könyvtárából a folyóirat egyik kötetét megsze
rezni.1 Bőséges alkalma nyílt tehát Gyulainak arra, 
hogy Planche Gusztávnak megvesztegethetetlen 
ítéletét, szilárd meggyőződését s puritán jellemét 
megismerhesse. A rokonvonások, melyek írói egyé
niségükből kiütköznek, nem is magyarázhatók pusz-

1 Lásd Szabó Károlynak Gyulai Pálhoz 1855. jón. 
19-én írt levelét.
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tán a véletlen szeszélyéből. Mint Planche, épúgy 
Gyulai is folyton hadakozott a könnyelműség ellen, 
moly az újabbkori dráma- és regénygyártásban nyi
latkozott. Gyulai is hirdette Planche bírálatainak 
vezérelvét, mely szerint a művészet különböző for
máinak határait nem lehet büntetlenül átlépni;1 
ezért idézte 1855. évi Szépirodalmi szemléjében is 
Hugo Viktor lírájának túlzott festöiségére Planche 
elítélő nézetét. Angyal Dávid szerint pedig Gyulai 
nagyra tartotta azt a bátorságot is, mellyel Planche 
Rachelt, az ünnepelt színésznőt keményen meg
rótta.1 2 Amint 1855. évi Szépirodalmi szemléjében 
helyeslőén érintette a francia műbírálónak szóki
mondását, magát sem tartotta vissza semmiféle te
kintély sem a szabad véleménynyilvánítástól. Mind
ezen megegyezések mellett azonban lényeges elté
rések is vannak Gyulai és Planche között. Gyulai 
sohasem mellőzte bírálataiban a történeti szempon
tokat olyan elfogultsággal, minőt Planche-nak vet
nek szemére bírálói. Planche hatása nem is érinti 
Gyulai önállóságának kérdését, inkább csak azt je
lenti, hogy Planche eszméi és törekvései Gyulai 
írói egyéniségének egy-egy rokonvonását erősebben 
emelték ki. Még inkább csak ily irányerősítésre 
szolgáltak azok a gondolatok, melyek Gyulai figyel
mét Macaulay műveiben ragadták meg, közöttük a 
költészet örökkévaló lényegének megállapítása, me-

1 S. F.: Planche. (Montegut után.) Budapesti 
Szemle. IV. k. 1858. 381—392. 1.

2 Angyal Dávid: Gyulai Pál. 56., 57. 1.
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lyet Gyulai Macaulay-nak Byronról szóló tanulmá
nyából vett át a maga igazolására.1

Minél inkább tájékozódott Gyulai korának iro
dalmi mozgalmaiban, annál biztosabban megismerte 
az irodalmi műbírálat feladatait és eszközeit. A kü
lönböző írók eljárásából azonban csak azt fogadta 
el, ami saját gondolkodásával összehangzott. így 
őrizte meg magyarságát a külföldi irodalmi hatá
sokkal szemben s így biztosította eredetiségét a ma
gyar gondolkodók között. Műbírálói egyéniségének 
legjellemzőbb tartalmát — mint a Pesti Röpívekben 
maga is beismerte — abból a két forrásból merí
tette, melyeket oly gyakran ajánlott költőnek és 
műbírálónak egyaránt: a nagy költők műveinek és 
az emberi életnek beható tanulmányozásából. A ké- 
születlenség vádja tehát nála inkább csak az érzé
keny írói lelkiismeret jele. Ami esztétikai és iro
dalmi műveltségéből 1850-ben hiányzott, azt rövid 
idő alatt szinte lázas buzgalommal pótolta, úgy
hogy műbírálói egyénisége néhány év múlva a fej
lettség teljes hódítóerejével áll előttünk.

II.

Mihelyt az irodalmi élet a. szabadságharc után 
megindult, Gyulai azonnal elszántan vette fel a 
küzdelmet az irodalmi hanyatlás szellemével. Való
jában Szilágyi Sándornak harmadik vállalatában,

1 Gyulai P ál: Szépirodalmi szemle. II I . (Kritikai 
dolgozatok. 1908. 224., 225. 1.) — M acaulay: Byron. Olcsó 
Könyvtár. 65. sz. 1901. 27., 28. 1.
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a Pesti Röpívekben lépett fel nagyhatású műbírálói 
pályájára. 1850. szept. 15-én írta Szilágyinak Gyöm- 
rőről: „Mint Pesten is mondám, én igen szeretnék 
egy Irodalmi szemle rovatot nyitni, melyben rövid, 
de tömött, nyugodt hangú, pártatlan bírálatokat 
írnék a megjelenendő szépirodalmi művekről.“ Ezt 
a tervet valósította meg a rövid életű szépirodalmi 
hetilap tíz számában az Irodalmi élet című rovat 
a nyilas jegyű cikkíró beköszöntőjével s hat bírála
tával.

Bár Gyulai kevesellette saját esztétikai művelt
ségét, a Pesti Röpívekben kész műbírálói egyéniség
ként mutatkozott be, ki egyaránt tisztában van a 
költészetnek nagy és kis kérdéseivel. Mint bekö
szöntő cikkében ígérte, abszolút szempontjait, me
lyeket irodalmi tanulmányaiból és saját megfigye
léseiből vont el, lelkiismeretesen és szigorúan al
kalmazta. Lelkiismeretességével önmagának tarto
zott, a szigorúságot pedig kétszeresen parancsoló 
kötelességének ismerte a nemzeti összeomlás idején. 
A rideg dogmatizmustól megmentette az. a finom 
elemző művészet, mellyel a költői alkotást a költői 
egyéniséggel hozta szoros kapcsolatba. Így alakul
tak át bírálatai egyénített írói arcképekké. Ezek 
közül, is magasan kiemelkedett Pálffy Albertnak 
találó jellemzése, ki novelláiban épúgy könnyed
ségre törekedett, mint ahogy a politikai életben is 
legtöbb sikerét a jól megválasztott modornak kö
szönte.

Ha azonban Gyulai elemző természeténél fogva 
könnyen elmerült is a részletekbe, azért tekintete 
átfogta a magyar irodalomnak egész körét. Dobsa
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Lajos drámájából a felkapott francia drámáknak, 
a bizarr különcködésnek romboló hatását mutatta ki. 
Barna Ignác verskötetének, a kor egyetlen lírai 
termékének kigúnyolásával az elnémult, régi költők 
lelkiismeretét akarta megmozgatni; őket figyelmez
tette nagy hivatásukra, a nemzeti műveltség meg
mentésére, mely a nemzetiségnek minden politikai 
intézménynél erősebb támasza. A Hölgyfutár te
hetségtelen poétái felett is azért suhogtatta meg a 
kritika korbácsát, mert ízléstelenségeiktől nemcsak 
a Hölgyfutárt féltette, mely nem rég egyetlen szép- 
irodalmi folyóiratunk volt, hanem az egész magyar 
költészetet is. Végzetesnek tartotta volna, ha iro
dalmunk, melyet balkörülmények külső viszonyai
ban egy századdal vetettek vissza, belsőleg is oda
jutott volna. Ily egyetemes szempontokkal emelke
dett Gyulai az irodalmi pártok fölé. Ítéletét a költői 
iskolák jelszavai még annyira sem vesztegették meg, 
mint a szabadságharc előtt. Amennyire elítélte 
Dobsa drámájában a párizsi irodalmi divat cafrang- 
jait, annyira megbecsülte a romantikát, mint a túl
zott eszményítésre való visszahatást nemcsak 
Shakespeare-ben, hanem Hugóban is. Az irodalmi 
eszménykép azonban, mely szeme előtt lebegett, csak 
valódi irodalmi értékkel illett össze, annál arány
talanabbá vált az 1850. évnek szegényes irodalmi 
termésével szemben. Amily megértéssel méltányolta 
azért Gyulai Pálffy Albert jellemrajzoló és elbe
szélő tehetségét, époly kíméletlen torzképet rajzolt 
Boross Mihályról, az ízléstelen regényíróról, a vers
faragó Barna Ignácról, Horváth Cyrillröl, a tudós, 
de rossz drámaíróról s a Hölgyfutár fűzfapoétáiról.

23
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Az irodalmi közvélemény vegyes érzelmekkel 
fogadta Gyulai bírálatait. Arany János és Tompa 
Mihály annál több rokonérzéssel olvashatták őket, 
mert Gyulai, bár megnevezés nélkül, mindkettőjük 
leveléből idézte bírálatában azokat a sorokat, me
lyek a fűzfapoéták elítélését foglalták magukban. 
Egyébiránt Arany a Pesti Röpívekben Vojtina 
Gáspár leveleiben maga is támadta a Hölgyfutár 
poétáit. Sokkal nagyobb volt azoknak tábora, ki
ket Gyulai szigorúsága és éles hangja megbotrán
koztatott. Minden’ csalódás ellenére Gyulai mégis 
több eredményre tekinthetett vissza. Egyrészt rá
világított a zilált irodalmi állapotokra, másrészt mi
nél pontosabban megrajzolta irodalmi eszményké
pét, annál közelebb jutott a magyar irodalmi küz
delmek ütközőpontjához, a népiesség kérdéséhez.

A népies elem már határozottabban izgatta 
Gyulait az 1851. évi Pesti Naplóban Szigeti Jó
zsef Viola cimű népszínművének bírálatában. 
Amennyire érdemül rótta fel Szigligetinek a nép
színmű megteremtését, épannyira elítélte utódait, 
köztük Szigetit is azért, hogy az adott műformát 
még kevésbbé tudták méltó költői tartalommal, a 
magyar nép életének valószerű rajzával megtölteni, 
ítélkezését Pákh Albert nyilatkozata után maga 
is túlzottnak tartotta,1 de a fejlődés tulajdonkép 
vezetöeszméjében, a népies elem s az igazi költé
szet összeegyeztetésében mutatkozott. Gyulai ugyanis

1 Még egy-két szó Violáról. Pesti Napló. 1851. 352. 
(máj. 10.), 353. (máj. 12.) sz. — Lásd Gyulai Pálnak 
Pákh Alberthez 1851. máj. 24-én írt levelét. Nyugat. 
1911. 727., 728. 1.
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a színpadon a népélet rajza mellett épúgy megkí
vánta a drámai eszmét, mint ahogyan megállapí
tása szerint a népdal Petőfi és Arany megjelené
sével fényesen kifejlett nemzeti líránk alapját ve
tette meg.

Első pillanatra úgy látszik, mintha Gernve- 
szeg szakadékot idézett volna elő Gyulai műbírálói 
pályáján; valójában azonban Gyulai az irodalmi 
középponttól távol oly sokat tanult és gondolko
dott, hogy műbírálatainak emelkedő vonala itt is, 
ott is szemünkbe tűnik. Kevésbbé mutat haladást 
az első gernyeszegi bírálat, Síikéi Hulló csillayok 
című verskötetének ismertetése, melynek kiadását 
maga Gyulai tiltotta meg.1 Gyulait Síikéiben az a 
romantikus szerelem hatotta meg, milyent egykor 
Sand György regényhősében talált; azért alkal
mazta Síikéi költői világára Sand szavait, melyek
ben Lélia ábrándos nyilatkozatára ismerünk.1 2 3 Jog
gal helytelenítette tehát levelében Lévay a régi 
„nyavalygás“ feldíszítését s joggal figyelmeztette 
Gyulait a népies alapú nemzeti költészet új irá
nyára.3 Sokkal inkább uralkodott Gyulai gondol
kodásán az új magyar költészet sorsa Néhány nap 
Erdélyben című útirajzában, mikor egyrészt Petőfi 
szent költői hagyományainak rendkívüli értékeit

1 A Hulló csillagokról szóló bírálatot az Iroda
lomtörténeti Közleményeknek 1934. évi folyamában 
(68—72. 1.) Papp Ferenc adta ki.

2 Lélia. Regény Sand Györgytől. Franciából Récsi 
Emil. 1842. I. 63., 64. 1.

3 Lásd Lévay Józsefnek Gyulai Pálhoz 1851. júl. 
3-án írt levelét

23'
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mérlegelte, másrészt lelkesedéssel vonta meg Arany 
költői egyéniségének körvonalait.1

Még pontosabban tisztázta Gyulai Gernyesze- 
gen műbírálatának vezetőeszméit 1852-ben Bajza 
összegyűjtött munkáiról szóló tanulmányában, 
mellyel máj. 1-én és 9-én az Értesítőbe s a Buda
pesti Viszhangha köszöntött be. A műbíráló önbi
zalmát jelezte a merészebb írói feladat. Gyulai a 
magyar irodalomnak kimagasló egyéniségét bírálta 
Bajzában, s kritikájának fejlődését semmi sem 
igazolja inkább, mint hogy tárgyához méltónak bi
zonyult. Mennyit kellett tanulnia, hogy Bajza he
lyét a. magyar irodalom fejlődésében meg tudta je
lölni, s hogy oly biztossággal kutatta a világiro
dalmi, fökép német irodalmi hatásokat Bajza írói 
és költői pályájában! Mennyit okulhatott saját té
vedésein, mikor irodalmi mértékét oly tárgyiasság- 
gal alkalmazta, hogy az abszolút értékek mellett a 
viszonylagosaknak is igazságot szolgáltatott! Még 
biztosabban jelölte meg irányelveit, mikor Bajzá
nak németes jellemű költészetével szemben a né
pies, magyar, nemzeti költészetet emelte irodalmi 
programmjává. Ezt a költői irányt védte akkor is, 
mikor a népies mellett a művészit követelte, s mikor 
a népieskedés túlzásaitól a kivívott nagy elvet fél
tette. A magány azonban kimélyítheti a műbíráló 
gondolkodását, de mégsem pótolhatja az irodalmi 
élet közvetlen hatását.

Megfelelőbb hatáskört talált Gyulai 1853 ele-

1 Gyulai Pál: Erdélyi úti benyomások. 1921. 21— 
26. 1 .
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jen a Szépirodalmi Lapokban, nemcsak a különböző 
rovatokban, hanem a lap szerkesztésében is. Igazá
ban annak a mérsékelt irodalmi pártnak volt leg- 
harciasabb tagja, mely az ötvenes évek első felében 
Kemény Zsigmond bárót tekintette fejének. Sala
mon Ferenc is, mikor 1852-ben először látta ezt a 
pártot, Kemény, Csengery és Pákh triumvirátusa 
mellett Gyulaiban és Siikeiben a párt táborkarát 
ismerte meg.1 Valóban Gyulai a Szépirodalmi La
pokban a vezető írói egyéniségeknek jellemző vo
násaival tűnik fel előttünk. A Vallomások, szenve
dések, visiók című dolgozatában töprengései és hu
moros víziói után is a kritika és polémia nagy hasz
nát hirdette. Bevezető cikkében pedig így szabta 
meg kritikai munkásságának irányát: „Mi szüksé
gesnek tartók és teljes hívei vagyunk azon refor
máló mozgalomnak, mit költészetünkben Petőfi, 
Arany és Tompa, széptanunkban Erdélyi kifejtet
tek, de elérkezettnek hisszük az időt visszahatást 
idézni elő kinövései ellen, melyek hovatovább bot
ránnyá fajulhatnak.“ Ugyanezt az eszmét szolgálta 
Gyulai, mikor Kriza János népköltészeti gyűjtemé
nyének néhány gyöngyét mutatta be, s mikor a Po
lemikus jegyzetekben Szelesteyvel vitatkozva, tilta
kozott a tájköltészet torzalkotásai ellen. Az eszmé
hez való hűségét hangoztatta a szerkesztőség búcsú
szavában is azzal a kijelentéssel, hogy nem tömjé- 
neztek a népnemzeti elem cafrangjain s külsőségein 
rágódó költészetnek. így bontakozott ki mind gaz-

1 Salamon Ferenc: Irodalmi tanulmányok. 1889. 
VI. és VII. 1.
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dagabban a Szépirodalmi Lapok munkatársának és
segédszerkesztőjének irodalmi elveiben az az eszme, 
mely már Bajza összegyűjtött munkáinak bírálatá
ban Gyulai törekvéseinek középpontját foglalta el.

Bármily szenvedéllyel küzdött azonban Gyu
lai a Szépirodalmi Lapokban a népnemzeti költé
szet jogaiért, az egyoldalúságtól megmentették a 
költészet valójáról alkotott tisztult fogalmai. Lo- 
sonczynak költőietlen költeményeiről a népies máz 
ellenére is lesújtó ítéletet mondott. A Sziliszói 
Enylilapoli bírálatában viszont magasztalással em
lítette Aranyt azért, hogy a népi elemből akarja ki
fejteni és felvirágoztatni a nemzeti költészetet. Még 
változatosabban érvényesültek határozott költészet- 
tani és irodalomtörténeti szempontjai színi bírála
taiban. A színpadon is költészetet keresett s egy 
balett-előadás ismertetése alkalmával még az ünne
pelt művésznő táncát is azért rótta meg, mert hiány
zott belőle a költészet. A Nemzeti Színház életében 
is inkább érdekelte a dráma, mint a színelőadás, a 
drámában pedig főkép a drámai cselekvény, jellem 
és szerkezet. Rokonérzése azért fordult a francia 
klasszicizmus felé, mert ott mindezt megtalálta. 
Ponsard-t épen azért dicsérte meg Pénz és becsület 
című vígjátékénak előadásakor, mert a francia ro
mantikus iskolával ellentétben elvetette a cselek
vény megriadt folyamát, s mert jellem- és szenve
délyfestéseiben rendkívüli erő hatalmát éreztette.

Mindezeknek a bírálatoknak erejét megnövelte 
Gyulainak szinte félelmes vitatkozó tehetsége s ren
díthetetlen erkölcsi bátorsága. Nem ismert maga
sabb tekintetet az irodalom érdekénél s érte mindig
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kész volt a végsőkig harcolni. Mennyire fáradha
tatlan és kíméletlen volt Szelestey támadásában, ki, 
mint a népies költészet magyarázója az irodalmi 
vezér szerepében tetszelgett magának! A támadást 
Szelestey versben és prózában viszonozta ugyan, de 
Gyulai érvelése és gúny ja megsemmisítő erővel ha
tott. Gyulai befejezésül szánt cikkében maga is 
szóvá tette éleseknek nevezett bírálatait és polé
miáit, csak azt hitte, hogy azokat mindig igazolta 
a dölyf, a tudatlanság és tehetséghiány, melyek el
len alkalmaztattak. Ily megokolás azonban még in
kább felkelthette annak az irodalmi pártnak ellen
érzését, melyet Salamon Ferenc irodalmi szélsőbal
nak nevezett. Erre a kuszáit hatásra célzott Gyulai 
azzal a szemrehányással is, hogy a Szépirodalmi 
Lapok megszűnését majdnem az összes pesti lapok 
káröröme kísérte. Visszatekintve a lefolyt irodalmi 
harcokra, egyúttal azt is be kellett ismernie, hogy 
kitűzött célját nem szolgálhatta egészen óhajtása 
szerint; kritikai eszméinek szabad kifejtését ugyan
is hol a cenzúra, hol a hely szűke akasztotta meg.

Ily lehangoló tapasztalatok indították Gyulait 
az 1853. év második felében arra, hogy a hírlapiro
dalomtól minél inkább visszavonuljon. Annál von
zóbb színben tűnt fel előtte az a tanulmánytárgy, 
mely évek óta mind jelentősebb helyet foglalt el 
irodalmi eszméiben és terveiben. Amint 1851 nya
rán erdélyi útirajzában Petőfi költői hagyatékának 
megbecsülését kötötte a magyar műbírálat lelkére, 
két év múlva maga vállalkozott a csábító írói fel
adatra. Először Kecskeméten 1853 augusztusában 
vagy szeptemberében az Ujabbkori Ismeretek Tára
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számára tervezte Petőfi életrajzát. Saját szavai sze
rint azonban sokkal inkább elmerült a részletekbe, 
mintsem cikkét a szerkesztő elfogadhatta volna.1 
Ezt az életrajzot szélesítette ki Pesten Petőfi egyé
niségének és költészetének rajzává.1 2 A tanulmány 
1853 novemberében készült el s Toldy Ferenc fo
lyóiratában, az Uj Magyar Múzeumban, az 1854. 
évi folyam első és második füzetében Petőfi Sán
dor és lyrai költészetünk címmel jelent meg. A fo
lyóiratnak első vagy januári füzete s benne Gyulai 
tanulmányának első három része febr. 23-a táján 
került ki a sajtó alól, a második vagy februári fü
zetről s Gyulai tanulmányának második feléről pe
dig csak ápr. 7-én adott hírt a Pesti Napló.3

Mint Gyulai maga említette, több cél vezette 
tanulmányában. A rendelkezésére álló adatokból 
meg akarta írni Petőfi életrajzát, figyelemmel kí
sérve Petőfi jellemének s költészetének fejlődését, 
másrészt szólani kívánt Petőfi műveiről s fellépé
sének irodalmi viszonyairól, valamint a tőle alapí
tott költői iskola torzításairól. A feladat legnagyobb 
része az irodalomtörténet körébe tartozott s telje
seri megfelelt Gyulai lélekelemzö s jellemrajzoló

1 Lásd Gyulai Pálnak Pákh Alberthez 1853. aug. 
8-án írt levelét. Nyugat. 1911. 741. 1. — Gyulai Pál: Pe
tőfi szülővárosáról. Pesti Napló. 1857. 10. (jan. 14.) sz.

2 Gyulai vallomása szerint (Szépirodalmi Figyelő. 
1862. II. évf. második félév. 1. sz.) ebből a Petőfi-tanul- 
mányból készítette Pákh Albert azt a Petőfiről szóló 
cikket, mely az Ujabbkori Ismeretek Tárának VI. kö
tetében a 63—68. lapokon foglal helyet.

3 Pesti Napló. 1854, 44. (febr. 23.), 80. (ápr. 7.) sz.
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művészetének. Anyaggyűjtése fogyatékos volt 
ugyan, de adatait — saját szavai szerint — gondos 
utánjárással s hiteles forrásokból szerezte; a szüle
téshely kérdését is csak 1857-ben tisztázta.1 Tulaj
donkép célja nem is annyira kimerítő életrajz, mint 
inkább a költői egyéniség fejlődésének megvilágí
tása volt; ehhez pedig nagyobb szüksége volt íté
letének átható erejére, mint az adatok tömegére. 
Valóban Gyulai lélekelemzéseinek finomságával oly 
biztosan tájékozódott Petőfi szellemének világában, 
hogy a későbbi kutatók életrajzi adataiknak gaz
dagsága mellett is csak az ő nyomában járhattak. 
Nem eszményített s egyaránt össze tudta egyeztetni 
a felötlő jellemben a természetességet valamelyes 
szerepjátszással, a regényes vagy kalandor vágyat 
a családias érzéssel, a mély erkölcsiséget némi ci
nizmussal.

Hasonlókép reális az a rajz, melyben Gyulai 
Petőfi költészetének korszakos jelentőségét állapí
totta meg. Minél többet foglalkozott Petőfi jelle
mével, annál biztosabban nyomozhatta ki a költői 
egyéniségnek határozott jeleit Petőfi költészetében. 
Bár megvédte hősét a Heine-utánzás vádjától, mű
veiben elégtétellel fedezte fel a világirodalom tanul
mányozásának nyomait. Petőfi költészetének leg
nagyobb jelentőségét mégis a népies elem diadalá
ban látta. így vált tanulmányának szinte vezetőesz
méjévé a népies elem, mely Petőfi költői alkotásait 
s rajtuk keresztül a magyar költészetet tartalomban 
és külső formában műyészibbé és nemzetibbé tette.

1 Pesti Napló. 1857. 10. (jan. 14.) és 25. (jan. 31.) sz.
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Még mélyebb értelmet adott Gyulai Petőfi költésze
tének azzal, hogy az irodalmi fejlődés távlatába ál
lította. E szerint Petőfi valójában azoknak az iro
dalmi törekvéseknek befejezése, melyek a múlt szá
zad első felében a nemzeti szellem fölébredését, 
majd megerősödését idézték elő.

A puszta irodalomtörténeti szempontok azon
ban nem elégíthették ki Gyulait. Sokkal szorosabb 
kapcsolatban érezte magát a mozgó irodalmi élettel, 
hogysem saját korának irodalmi jelenségeit figyel
men kívül hagyta volna. Amint tanulmányában 
Petőfi egyéniségét a róla alkotott nézetek tévedései
vel szemben tisztázta, épúgy kötelességének érezte 
Petőfi eredményeit utánzóinak torzításaitól: a házi 
költészettől s főkép a tájköltészettöl megmenteni. 
Tanulmányának utolsó része már a napi irodalmi 
harcoknak éles visszhangja. Jogos önérzettel hivat
kozhatott tehát Petőfinek tett szolgálataira 1855. évi 
Szépirodalmi szemléjében következő kijelentésével: 
„Hízelgek magamnak, hogy ez annyira bálványo
zott s annyira lenézett költő iránt én voltam a leg
igazságosabb.“

Az a mód, mellyel Gyulai irodalomtörténeti s mű
bírálati eszméit kifejtette, egész gazdagságában bon
takozott ki Petőfiről s az újabb lírai költészetről szóló 
tanulmányában. Míg Gyulai egyrészt az irodalmi fej
lődés alapjait keresve, esztétikai értékeket állapított 
meg, addig másrészt bírálataiban ítéleteit irodalomtör
téneti előzményekkel támasztotta alá. Ennek a reális 
s történeti szellemű kutatásmódnak előnyeit még in
kább kiemelte az a szellemes, epigrammaszerűen ki
élezett előadás, mely az egyéni gondolatot minden

362
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árnyalatával együtt tükrözte vissza. Gyulai példa
adása annál hatásosabb volt, mert Petőfi költészeté
nek értékelésével a magyar irodalomnak egyik leg
nagyobb kérdését oldotta meg. Ily értelemben kö
vette Gyulai Kemény Zsigmond bárót, ki néhány 
évvel előbb kimagasló államférfiúi egyéniségeknek: 
Széchenyi István grófnak s a két Wesselényi Mik
lósnak jellemrajzával nyújtott a magyar politikai 
élet számára tájékozópontokat. Gyulai azonban 
Petőfi-tanulmányában nemcsak a modern magyar 
irodalomtörténetírás irányát szabta meg, hanem 
egyúttal kész fejezeteket hagyott a magyar iroda
lomtörténet számára, melyeken az utókor már nem 
sokat változtathat. Petőfi egyéniségének s költésze
tének rajza felfedezés számba ment. A tanulmány 
értékét nem szállították le azok a fogyatkozások 
sem, melyeket Gyulai a Pesti Naplónak 1857. jan. 
14-i számában nagyító szemüvegen keresztül ítélt 
meg. Őt bántotta dolgozatában a szaggatottság, az 
aránytalanság, az adatok hiányossága, valamint 
Petőfi utolsó éveinek mellőzése, mindazáltal ta
nulmánya mind új műbírálói szempontjaival, mind 
művészi formájával általános feltűnést keltett.

Toldy Ferenc örömmel jelentette az 1854. évi 
Uj Magyar Múzeum előszavában az új munkatársak 
között Gyulai Pál csatlakozását; elismerésének leg 
biztosabb jele mégis az volt, hogy Gyulai tanulmá
nyát azokkal a részekkel együtt közölte, melyek a 
cenzornak szemet szúrhattak volna. A tanxdmány 
megjelenése alkalmával Lévay is örömét fejezte ki 
egyik levelében azért, hogy a valódi nagyot saját 
színében láthatta, s egyúttal Erdélyi János mél-
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tányló szavait is tolmácsolta.1 A lapok is elismerés
sel emelték ki Gyulai cikkét. A Budapesti Hírlap 
műbírálója kivételes jelenségnek tartotta,1 2 Greguss 
Ágost pedig azt írta róla, hogy oly kimerítő és 
mély felfogással írott bírálatot még nem olvasott 
Petőfi költői géniuszáról és műveiről.3 Greguss vé
leménye annál nagyobb súllyal esett a latba, mint
hogy Gyulai tanulmányának egyik tárgyát, a népies 
költészet elfajulását az 1853. évi Pesti Naplónak két 
decemberi számában ö is szóba hozta.4 Még jelen
tősebben nyilatkozott Greguss rokonérzése az 1854. 
évi Pesti Naplónak négy áprilisi számában, mikor 
Petőfi utánzóit Gyulai tanulmányára hivatkozva 
támadta.5 6 A kortársak ítéletét igazolta az utókor. 
Két évtized múlva Meltzl Hugó joggal állapíthatta 
meg, hogy a Petőfi-irodalmat tulajdonkép Gyulai 
alapította meg.B

A nagyjelentőségű tanulmánynak méltó folyta
tását hasztalan keressük Gyulainak 1854. évi iro-

1 Lásd Lévay Józsefnek Gyulai Pálhoz 1854. febr. 
23-án és szept, 1-én írt leveleit.

2 Budapesti Hírlap. 1854. 431. (máj. 28.) sz.
3 Lásd -.ss cikkét a Pesti Naplónak 1854. évi 80. 

(ápr. 7.) számában.
4 Tájékozások újabbkori lantos költészetünk kö

rül. I—III. Pesti Napló. 1853. dec. 25. és 28-i sz. — Lásd 
a névtelen szerzőre nézve -ss cikkét a Pesti Napló 1855. 
ápr. 7-i számában.

5 Tájékozások újabbkori lantos költészetünk kö
rül. IV—VII. Pesti Napló. 1855. ápr. 26., 27., 28., 29-i sz.

6 Meltzl Hugó: Dr. Gyulai Pál, mint a Petőfi-iro- 
dalom megalapítója. Magyar Polgár. 1876. — Petőfi- 
könyvtár. IX. füzet. 1909. 81—162, 1.
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dalmi munkásságában. A Pesti Naplóban közölt 
dolgozatai közül messzire kimagaslott az a két cikk, 
melyekben Kemény Zsigmond regényeiről és be- 
szélyeiről, majd Bérczy Károlynak három novellás- 
kötetéröl nyilatkozott.1 Mintha Keménytől tanulta 
volna az elemzés és jellemzés művészetét, oly bo
nyolult valóságában fogta fel Kemény regény
írói egyéniségét, hogy rajzában maga is a reá
lis jellemzés példáját nyújtotta. Ő méltatta elő
ször érdeme szerint Keménynek az idegélet 
mélységeibe ható léleklátását s nagyarányú, ko
mor világnézetét; ö jelölte ki a magyar re
gényíró helyét a kornak nagy realista regényírói: 
Balzac és Thackeray mellett is. Gyulait Kemény 
regényeiben inkább a realizmus valója, Bérczy Ká
roly novellás köteteiben pedig a novella természete 
foglalkoztatta. Míg bírálatában számbavette a no
vellaírás eszközeit és határait, valamint a magyar 
novella változatait, megjegyzéseiből kész elmélet 
alakult ki. Mindez azonban csak előkészület volt 
nagyobbszerű műbírálói csatározásaihoz.

Hátra volt még a Petöfi-tanulmányból a végső 
következtetéseket levonni. Ilyen cél vezette Gyulait 
a Budapesti Hírlapnak 1855. évi folyamában Szép- 
irodalmi szemléjében. Maga mondta benne, hogy 
azokat a nézeteket, melyeket Petőfi Sándor és lyrai 
költészetünk című cikkében kifejtett, részint alkal
mazni, részint megtoldani akarja. A szemle terve 
csakhamar a Petőfi-tanulmány megjelenése után 
felbukkant, de csak 1855-ben valósult meg. Szilágyi

1 Pesti Napló. 1854. 50. (márc. 2.), 171. (júL 29.) sz.
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Ferenc a Budapesti Hírlapnak 1855. jan. 23-i szá
mában jelentette ki, hogy szabad teret engedett lap
jában Gyulai Pálnak a magyar szépirodalom bírá
latára. Így foglalt helyet Gyulai cikkeinek sora 
Szépirodalmi szemle címmel a 626—629. (jan. 23.,
24., 25., 26.), 641, 643—645., 647., 650., 655.,
656. (febr. 10., 13., 14., 15., 17., 21., 27., 28.),
657. (márc. 1.), 703., 704., 706. (ápr. 24., 25„
27.), 712., 713., 715., 721., 724., 725. (máj. 4.,
5., 8., 15., 19., 21.), 751—758. (jún. 22., 23.,
25., 26., 27., 28., 30.) számokban.

Különösen sok félreértésre adott alkalmat az
a szerep, mely Gyulaira szemléjének első részében 
várt, mikor Török Jánosnak, a Pesti Napló szer
kesztőjének eljárását: az elvtelenséget, a pártosko
dást s a nemzeti hiúság tömjénezését leplezte le. 
Gyulait azonban tisztán az irodalom érdeke vezette 
támadásaiban, hiszen Török szerkesztőségének ide
jén Kemény Zsigmond br. politikai írói egyénisége 
sem érvényesülhetett a lapban, s Csengery is a 
Pesti Napló átkának tartotta Törököt.1 Gyulai leg
inkább azzal magyarázta harcmodorát, hogy 
a Pesti Napló különböző okoknál fogva irodalmi 
ügyekben tekintéllyé emelkedett. Kijelentésével bi
zonyára arra a benső szövetségre is célzott, mely 
Török János és Toldy Ferenc között állott fenn. 
Míg ugyanis Török János tüntetőén közölte lapjá
ban Toldy egyetemi előadásait, addig Toldy Ferenc 
lapja, az Uj Magyar Múzeum nem győzte eléggé

1 Csengery Antal Hátrahagyott iratai és feljegy
zései. 1928. 451. 1.
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magasztalni a Pesti Napló szerkesztőjét helyes 
szempontjaiért, tapintatáért és erélyéért. Gyulai 
tehát joggal törekedhetett arra, hogy a Pesti Naplót, 
az egyetlen független magyar napilapot Török János 
szellemétől megszabadítsa. Csak irodalmi céljainak 
komolysága és tisztasága adott neki erőt a személy 
ellen folytatott harcra, s mihelyt értesült a szer
kesztőváltozásról, saját szavai szerint fel is adta 
az ostromló polémiát.

Inkább összehangzott Gyulai írói egyéniségével 
az az elmélyedés, mellyel szemléjének második ré
szében Arany művének, a Toldi estéjének irodalom
történeti jelentőségét tárta fel. Amily fáradhatat
lannak mutatkozott a magyar és világirodalmi kap
csolatok kikutatásában, époly megértő lélekkel kí
sérte nyomon Arany költői képzeletét népies epo
szának jellemző tulajdonságaiban: a szoros mon
dái alapban, a naív felfogásban s a művészi alak
ban. Fejtegetései nemcsak megerősítették Aranyt 
költői útjának helyességében, hanem egyben-más- 
ban, mint a hűn mondák költői felhasználásában 
irányt is adhattak Arany alkotó képzeletének. A  
hódolat azonban, mellyel Gyulai a legnagyobb ma
gyar eposzköltő lángelméje előtt meghajolt, benső
ségesebb volt, mint Petöfi-tisztelete. Saját vallo
mása szerint előtte Arany egyénisége a valódi köl
tőt képviselte, ki mindig meg tudta őrizni méltósá
gát. Ezért volt sokkal türelmetlenebb minden ellen- 
véleménnyel szemben, mely Arany költői nagysá
gán csorbát ejtett. Mint Aranynak írta, csak a 
Toldi estéjének szépségeit kívánta feltüntetni, de 
ennél sokkal többet ért el, amennyiben bosszú időre
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kijelölte Arany költői egyéniségének helyét a ma
gyar irodalom fejlődésében.

Amint Gyulai igazságot szolgáltatott az újabb 
magyar költészet két vezéregyéniségének: Petőfi
nek és Aranynak, épúgy fel akarta tárni szemléjé
nek harmadik részében Tompa költészetének eré
nyeit és fogyatkozásait. Nagy költői értékként 
emelte itt ki a kedély mélységét, a leírásba vagy az 
allegóriába olvasztott igaz érzést, de épúgy rámu
tatott a szerkezet hibáira: a hangulat zavartsá- 
gára vagy a kikerekítés hiányaira. Gyulai ítélkezé
sének tárgyiasságát leginkább igazolta az idő, mely 
épen a Gyulaitól megállapított költői értékeket 
hagyta érintetlenül Tompa költészetében. Mindaz- 
által Tompa elfogultságot olvasott ki a Szépiro
dalmi szemlébői s baráti körben többször szóvá 
tette, hogy Gyulai Arany költői nagyságát Arany 
költőtársainak rovására emelte ki.1 Gyulai bírálata 
annál egyoldalúbbnak tűnhetett fel, mert Tompa 
költészetének legnagyobb jelentőségét, a hazafiúi 
bánatnak költői kifejezését csak általánosságban 
érinthette.

Legszorosabban kapcsolódott Gyulai Petöfi- 
tanulmányának vezetöeszméihez, a Szépirodalmi 
szemlének utolsó része, főkép az a szigorú ítélet, 
mely Petőfi utánzóit: a tájköltőket, valamint Tóth 
Endrét, Zalárt és Tóth Kálmánt sújtotta. Gyulai 
nem változtatta szempontjait, csak teljesebben al
kalmazta őket. Zalár miatt még Greguss is kapott 
egy vágást, ki —-ss írói jegye mögött elég elisme-

1 Váczy János id. m. 138. 1.
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röen nyilatkozott Zalár költeményeiről a Pesti 
Naplóban.1 Ha azonban Zalár rá is szolgált a szigo
rúbb ítéletre, Tóth Endre verskötetének jellemét 
nem merítette ki a Petőii-utánzás vádja. Legna
gyobb szenvedéllyel fordult Gyulai Tóth Kálmán 
költői egyénisége ellen. Benne egyaránt megtalálta 
Petőfi népies szellemét, világfájdalmas és egyéni 
szeszélyeit, főkép a genialitás hiú álmait, mely a 
tanulmány és művészet megvetésével egész iskolát 
teremtett az irodalomban. Gyulai néhány szóval 
megemlékezett ugyan szemléjében Tóth Kálmán
nak egy-két csinos költeményéről, mint a költői te
hetség figyelemreméltó jeleiről, de főgondja az erő
szakolt genialitás leleplezése volt, mely mögött íz
lés helyett nyerseséget, természetesség helyett 
affektálást, egyszerűség helyett cifrái kodást fede
zett fel. Maga Gyulai is elismerte, hogy a megtáma
dott iskola termékeiben élénkebben emelte ki az ár
nyék-, mint a fény oldalakat; eljárásának egyoldalú
ságára főkép az volt mentsége, hogy az uralkodóvá 
lett szellem veszélyeire akart rámutatni. Műbírálói 
hivatásának ép azzal adta legbiztosabb jelét, hogy 
meggyőződésétől semmiféle hataloyi, még a gyanú
sítás sem térítette el.

A Szépirodalmi szemle itt is, ott is visszatük
rözte az irodalmi pártküzdelmek izgalmait, jelentő
sége azonban messzire túlterjed a napi harcok ha
tárain. Benne Gyulai tovább folytatta a magyar 
irodalomnak azt az átértékelését, melyet már Pető-

1 -ss: Zalár költeményei. Pesti Napló. 1855. 118. 
(máj. 24.) sz.

24
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firöl s az újabb magyar lírai költészetről szóló ta
nulmányában megkezdett. Egyrészt kivívta annak 
az irodalmi reformnak jogait, melyet költészetünk
ben a népies elem diadala idézett elő, másrészt biz
tosította a nemzeti költészetnek népies alapon való 
fejlődését. A műbíráló nagyszerű eredményei fényt 
vetettek magára a műbírálóra is, ki éles ítélőerejé
vel mindig felfedezte a magyar irodalmi mozgal
mak valóját, ki rettenthetetlen bátorságával s rend
kívüli írói tehetségével mindig érvényt tudott sze
rezni meggyőződésének. Az erkölcsi hatás pedig, 
mely Gyulai műbírálói egyéniségének fényes nyi 
latkozását követte, egyúttal visszaállította a kritika 
tekintélyét is irodalmunkban. Ennyiben a Szépiro
dalmi szemle nemcsak Gyulai írói munkásságának, 
hanem a magyar irodalmi műbírálat fejlődésének is 
kimagasló pontja.

Gyulai tulajdonkép hat részre tervezte Szépiro
dalmi szemléjét, mégis június végével félbeszakí
totta cikkeinek sorát a Budapesti Hírlapban, bár 
még a harmadik részt sem fejezte be; a hátralevő 
három részben akarta a magyar regény-, novella- 
és drámairodalmat, valamint a magyar színészetet 
szemügyre venni. Utolsó cikkének végén is azzal az 
ígérettel búcsúzott közönségétől, hogy legközelebb 
Tanulmány és polémia címmel két kötetet fog ki
adni, melyekbe korábbi kritikai dolgozatait s Szép- 
irodalmi szemléjének mind a hat részét fogja össze
foglalni. A Vasárnapi Újság és a Pesti Napló 
augusztus első felében újra hírt adtak a Tanulmány
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és polémia két kötetéről.1 E szerint az első kötet 
Gyulainak Petőfi-tanulmányát s a Szépirodalmi 
szemlének három első részét, a második kötet a 
Szépirodalmi szemlének negyedik, ötödik, hatodik 
részét, továbbá Katona József és Kántorné életraj
zát tartalmazta volna. Ez a hír azonban nem bizo
nyult valónak. Gyulai gyűjteménye nem jelent meg, 
s a Szépirodalmi szemle is töredék maradt.

A Budapesti Hírlapban kimondott bátor szó 
tisztító viharként mozgatta meg a magyar irodalmi 
életet. Legnagyobb volt a felháborodás a Petőfi - 
utánzók táborában, de csak gyanúsítani tudtak s a 
német műbírálat kifosztogatásával vádolták Gyu
lait.1 2 A Hölgyfutár is sietett jelenteni, hogy ava
tott toll fogja Gyulai szemléjét s műbírálói eljárá
sát taglalni, bár a Budapesti Hírlap előre tudta, 
bogy az irodalmi vita csak Gyulainak fényes győ
zelmével végződhetik.3 A méltatlankodás legfeljebb 
azokban a csúfondáros versekben nyilatkozott, me
lyekből antikritikaként a Divatcsarnok is közölt 
hármat.4 A pártizgalom robbant ki Tóth Kálmán 
és Gyulai párbajában is. A fiatalokkal együtt hábo- 
rogtak a régibb kornak megtámadott alakjai is. Tö
rök János a Magyar Sajtó szeptemberi számaiban kö-

1 Vasárnapi Újság. 1855. 31. (aug. 5.) sz. — Pesti 
Napló. 1855. 1623. (aug. 7.) sz.

2 Lásd az Ungarische Post nézetét a Pesti Napló 
1855. júl. 2-i számában.

3 Hölgyfutár. 1855. 149. (júl. 3.) sz. — Budapesti 
Hirlap. 1855. 764. (júl. 9.) sz.

4Alpári: Egy kis kritikusnak. Divatcsarnok. 1855. 
39. (júl. 15.) sz.

24*
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zölt becsmérlő nyilatkozataival adta ki mérgét.1 Toldy 
Ferenc, mint Gyulai is felemlítette, nem válaszolt 
Gyulai támadásaira, de még Kazinczy Gáborhoz 
1855. nov. 5-én írt levelében is bosszúsan jegyezte 
meg, hogy Gyulai a németországi egyetemeken 
majd megtanulhatja, mi a népies.1 2 Greguss Ágost 
is uralkodott magán. Egyik hasonlatát, melyet 
utána Gyulai is használt, visszakövetelte ugyan, ál
talában azonban csak jó hatást várt Gyulai szemlé
jétől.3 Legsúlyosabb áldozat volt Gyulai számára 
Tompa Mihály neheztelése. Tompa még 1855. ápr. 
25-én s máj. 1-én azt írta Gyulainak, hogy szívesen 
várja a megjelenendő bírálatot.4 1855. júl. 15-én 
azonban Aranyhoz írt levelében ily keserűen céloz 
Gyulai szemléjére: „Úgy hiszem, becsületemben 
nem sértett, egyebemet marcangolhatja, ha jól esik 
neki.“ 5 6

Legtöbb megértésre számíthatott Gyulai saját 
irodalmi pártjában, mely régóta követelte már az 
irodalmi bírálat szigorúságát. Mily örömmel fogad
hatták a Szépirodalmi szemlét Erdélyi János és Lé- 
vay, kik 1854. szept. 1-e táján csak azt sajnálták,

1 Magyar Sajtó. 1855. 57. (szept. 7.), 59. (szept. 11.), 
60. (szept. 12.) sz.

2 Lásd Toldy Ferencnek Kazinczy Gáborhoz 1855. 
nov. 5-én írt levelét a M. T. Akadémia levéltárában.

3 -ss: Zalár költeményei. Pesti Napló. 1855. 118. 
(máj. 24.) sz.

4 Lásd Tompa Mihálynak Gyulai Pálhoz 1855. ápr.
25-én s máj. 1-én írt leveleit a Nemzeti Múzeum kézirat
tárában.

6 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
III. 1888. 382. 1.
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hogy Gyulai és író barátai nem tudtak az irodalmi 
életben olyan hatást kifejteni, mint amilyenre ere
jük jogosította őket!1 Erdélyiről maga Kemény 
Zsigmond .br. állította ki a bizonyítványt, hogy 
mennyire örvendett Gyulai cikkeinek.2 Kazinczy 
Gábort is fellelkesítette Gyulai műbírálói tevékeny
sége, s Lévay útján arra kérte Gyulait, hogy töltse 
nála, Bánfalván a nyári iskolai szünetet s ott ké
szítse el kritikai dolgozatainak gyűjteményét.3 Ke
mény Zsigmond br. szerkesztői nyilatkozatában je
lentette ki, hogy Gyulai cikkei legjobb irodalmi ter
mékeink közé tartoznak, míg ellenfelei okok helyett 
csak piszkolódással feleltek az alapos fejtegeté
sekre. Csengery és Pákh együttérzését a Pesti Nap
lóban és a Vasárnapi Újságban azok az ajánló so
rok jelezték, melyek Gyulai kritikai dolgozatainak 
gyűjteményes kiadásáról adtak hírt.4 Dudumi De
meter, a magyar érzésű, német író, a pesti irodalmi 
és művészeti viszonyokról írt rajzában egyik 1855. 
évi júliusi levelét szánta Gyulai műbírálói fellépé
sének méltatására.5 Hogy Gyulai szemléje Arany 
Jánost is izgalomba hozta Nagykőrösön, azt bizo-

1 Lásd Lévay Józsefnek Gyulai Pálhoz 1854. szept. 
1-én írt levelét.

2 Lásd Kemény Zsigmond br. szerkesztői jegyzetét 
a Pesti Napló 1855. szept. 13-i számában.

3 Lásd Lévay Józsefnek Gyulai Pálhoz 1855. júl. 
7-én írt levelét.

4 Pesti Napló. 1855. 1623. (aug. 7.) sz. — Vasárnapi 
Újság. 1855. 31. (aug. 5.) sz.

5 Dudumi Demeter: Pester Briefe über Literatur, 
Kunst, Theater und gesellschaftliches Leben. 1856. 17— 
21. 1 .
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nyitották Aranynak Tompához és Szász Károlyhoz 
855. jól. 1-én írt levelei. Aranyt bántotta a nehez

telés, melyet a Gyulaitól megtámadott költők vele, 
a magasztalt költővel szemben is éreztettek. Mind- 
azáltal ha Tompához írt levelében Gyulai ítéletét 
szigorúnak tartotta is, ismerve Gyulai jellemét, 
— saját szavai szerint — esküt mert volna tenni, 
hogy Gyulai saját meggyőződését követte bírála
taiban. Arannyal tartott költő tanítványa, Tisza 
Domokos is, ki Gyulait férfias fellépéséért mint 
szabadító szellemet üdvözölte levélében.1

Az ellentétes nézetek forgatagában Gyulai éle
tének irányát műbírálói becsvágya szabta meg. Még 
szept. 12-i hírlapi nyilatkozatában is legközelebbi 
tervei között emlegette műbírálati dolgozatainak 
gyűjteményes kiadását.1 2 Ügy tetszik, mintha gyűj
teményébe akarta volna beleilleszteni azokat a színi 
bírálatokat is, melyeket 1855 második felében mint a 
Pesti Naplónak rendes munkatársa s az új szer
kesztőnek, Kemény Zsigmond bárónak lelkes híve, 
a Nemzeti Színház előadásairól írt. Figyelmét kü
lönösen lekötötte az a drámaírás, mely a francia 
romantikusoknak s magyar tanítványuknak, Szig
ligetinek hatása alatt a magyar színpadot is meg
hódította, Ennek megbírálására adott neki alkal
mat Barriere és Thiboust darabja: A márványhöl
gyek, Dumasnak Lelkiismeret című drámája, Szig-

1 Lásd Tisza Domokosnak G yulai Pálhoz 1855. jul. 
17-én í r t  levelét a Nemzeti Múzeum kézirattárában.

2 Gyulai P á l: Felszólítás Török Jánoshoz. Pesti 
Napló. 1855. 68. (szept. 12.) sz.
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ligeti színműve: Diocletian és ifj. Dumasnak Di~ 
vall tölgyek, című vígjátéka.

Leginkább foglalkoztatta Gyulait a dráma el
mélete Szigligeti Diocletiánjávól írt bírálatában, 
úgyhogy egy év múlva Egressy Gáborral folytatott 
vitájában is ezt jelölte meg, mint saját nézeteinek 
legteljesebb összefoglalását. Mint A márványból- 
gyekben, épúgy Szigligeti Diocletiánjáb&n sem ta
lált igazi tragikus hőst; ott csak szerencsétlen áldo
zatot, itt pedig igen gyönge, bűnbánó embert látott. 
Velük szemben az igazi tragikus hős Gyulai szerint 
jeles vagy nagyszerű, vonzó vagy megdöbbentő tu
lajdonaival meghódítja részvétünket, kesztyűt dob 
a világrendnek, majd felidézi maga ellen a neme- 
zist és megbukik a nélkül, hogy eltörpülne. Meny
nyire meglátszik e meghatározáson, sőt a meghatá
rozás fogalmazásán is Kemény Zsigmond br. Esz
mék a regény és a dráma körül című tanulmányá
nak hatása!1 Kemény Zsigmond br. esztétikai né
zetét értékesítette Gyulai akkor is, mikor az újabb 
francia drámaírókat azért rótta meg, mert regény
tárgyat szorítottak drámai formába. így bizonyí
totta a Divathölgyek bírálatában: mennyivel köny- 
nyebben érhette volna el ifj. Dumas költői célját 
regényben, mint drámában. A regényben inkább si 
került volna egy társadalmi osztály rajza, s jobban 
érvényesültek volna a határozatlanabb körvonalú 
jellemek is. Valóban Kemény eszméi szinte Gyulai
nak drámaelméleti fejtegetéseiben tárták ki gazdag 
tartalmukat.

1 Szépirodalmi Lapok. 1853. 6. (jan. 20.), 7. (jan. 23 ), 
8. (jan. 27.), 9. (jan. 29.) sz.
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A tragédiának rajongó tisztelete vezette Gyu
lait nagyszerű tanulmánytárgyaihoz: Katona Jó
zsefhez, a legnagyobb magyar tragédiaíróhoz s 
Kántornéhoz, a fényes tehetségű tragikus színész
nőhöz, kiknek életrajzát kritikai dolgozatainak 
gyűjteménye, a Tanulmány és polémia számára 
akarta megírni. A szép tervek azonban egyelőre 
nem valósulhattak meg. Szeptemberen túl a pesti 
lapok is hallgattak Gyulai műbírálati dolgozatainak 
gyűjteményes kiadásáról. Ekkor már Gyulait in
kább elfoglalták berlini tanulmányújára való elő
készületei, mint szenvedélyes irodalmi harcainak 
izgató emlékei. A félbemaradt műbírálói tervek 
azonban későbbi idők irodalmi alkotásaiban új je
lentőséggel kerültek felszínre.

III.

A szabadságharcra következő hat év új korsza
kot jelent a magyar irodalmi műbírálat történeté
ben. Belőle világító toronyként magaslik ki Gyulai 
műbírálói egyénisége, hogy az egész korszakra jel
lemző fényt vessen.

A módszert, melyet Gyulai oly szemkápráztató 
művészettel alkalmazott műbírálataiban, az iroda
lomtörténet szolgáltatta. Maga megvallotta, hogy 
ítéleteit a világirodalom legkiválóbb alkotásainak 
tanulmányozására építette. Másrészt az irodalmi je
lenséget mindig valamely történeti fejlődés távla
tába állította; ezért kutatta az irodalmi mozgalmak 
múltját s ezért rajzolta annyi szeretettel a költői 
mű mögött a költői egyéniséget. Hogy Gyulai tisz-
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tában volt módszerének jellemével, annak többször 
adta tanú jelét. Mikor Erdélyi Jánosnak Szépiro
dalmi Szemléjét Petőfiről mondott túlságosan szi
gorú ítéletéért kárhoztatta, megjegyezte, hogy Pe
tőfi bírálójának merev műfilozóf helyett többször 
kellett volna műtörténésznek lennie.1 Saját szavai 
szerint pedig — Greguss Ágostot is inkább tudta 
volna méltányolni, ha Greguss a műbölcsész merev 
rendszerét elvetve, megpróbálta volna a műtörté
neti eljárást.1 2 Gyulait azonban sokoldalú feladatai
ban inkább vezette a kiművelt ízlés, mint valamely 
kieszelt rendszer, s műbíráló módjában is több volt 
a művészet, mint a merev elmélet. A világirodalmi 
tanulmányok s a belőlük levont elvek megszerezték 
műbírálatainak a tárgyiasságot, az ízlés finomabb 
árnyalatai s a lélektani elemzés gazdag eszközei pe
dig az egyéni varázst.

A költészettani elvek, melyeket Gyulai követett 
műbírálataiban, már eredetüknél fogva különböző 
költői irányokat egyeztettek össze. Mily romanti
kus lelkesedéssel nevezte Gyulai még Szépirodalmi 
szemléjében is a költészetet második isteni kijelen
tésnek, mely az élet nagy ellentmondásaival békít 
ki bennünket!3 S amint 1850-ben a Pesti Röpívek 
első számában a romantika érdeméül rótta fel a ter-

1 Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lyrái költészetünk. 
(Kritikai dolgozatok. 1908. 32. 1.)

2 Gyulai Pál: Szépirodalmi szemle. III. (Kritikai 
dolgozatok. 1908. 111. 1.)

3 Gyulai Pál: Szépirodalmi szemle. III. (Kritikai 
dolgozatok. 1908. 138. 1.)
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mészetnek s a népies elemnek megbecsülését,1 ép- 
úgy romantikus vonás későbbi műbírálati eszméi
ben is a lángész és népköltészet iránt érzett tiszte
lete. A lángelmét ritka tüneménynek tartotta s 
benne a költészet örök törvényeinek képviselőjét 
látta, úgyhogy Szépirodalmi szemléjében védekez
nie is kellett azon vád ellen, mintha csak a lángel
mék elégítenék ki.1 Még inkább hatalmába ejtette 
Gyulainak egész gondolatvilágát az a naív költői 
szellem, mely a népköltészetben nyilatkozott. Ő ál
lapította meg legpontosabban a népies elemnek je
lentőségét és határait a műköltészetben, s a nép
nemzeti költészet érdekében folytatott győzelmes 
harcai a műbírálat reformjának alapjellemét adták 
meg. Mindezeket a romantikus elemeket szigorú 
esztétikai követelmények ellensúlyozták Gyulai mű
bírálataiban. Bármennyire elismerte a tehetség és 
a lángelme jogait, épannyira megkövetelte a költő
től a tanulmányt, azt, hogy az életnek, saját lelki 
világának rejtelmeibe s a világirodalom nagy szel
lemeinek eredményeibe vizsgáló tekintetet vessen. 
Különösen komolyan vette a költői alkotás belső 
és külső formájára vonatkozó s a műfajok termé
szetéből folyó szabályokat; ezért kívánta a drámá
ban az igazi drámai bőst s a drámai egységet. Ép- 
így tartózkodott a népies költői iskola túlzásaitól 
is s épenséggel nem óhajtotta, hogy költészetünk 
a népköltészeti hagyományok eszmekörére s érzés- 1 2

1 Lásd Dobsa Lajos Marquis Brumonjának bírá
latát a Pesti Röpívek 1. (okt. 6.) számában.

2 Gyulai Pál: Szépirodalmi szemle. III. (Kritikai 
dolgozatok, 1908. 146. 1.)
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világára szorítkozzék. A két szempont egyesítését 
jelentette Gyulai törekvéseiben a költészet népies 
szellemű megújításának, más szóval a nemzeti köl
tészet megteremtésének gondolata. Egyre erősbödö 
hévvel szállott síkra a mű bíráló Gyulai az emberi 
életnek valószerű ábrázolásáért is. Kemény regé
nyeiről szóló, 1854. évi bírálata már egészen a mo
dern realizmus mellett való állásfoglalás, amennyi
ben Keménynek a magyar regényírók között legin
kább a szenvedélyek hű festése miatt biztosította a 
legkitűnőbb helyet.

A módszer s az esztétikai elvek mellett a mű
bírálat reformját épúgy jellemezte a meggyőződés 
ereje is, mely a lélek mélyéből tört elő s átjárta 
Gyulai ítéleteit. Gyulai nem szégyenlette megval
lom, hogy neki az irodalomban határozott rokon- 
és ellenérzései vannak, sőt kötelességének tartotta 
ez érzéseknek kifejezést adni, bár a személyeskedést, 
mint minden magánérdeket törekedett a költészet 
szentélyétől távol tartani. Ezért alakultak át mű
bírálatai könnyen polémiákká. Ha az irodalomtör
ténet eszközeit használta is, nem pusztán irodalom- 
történetet akart írni; a megtámadott irodalmi jelen
ségben annyira az árnyékoldalakat látta, hogy vala
melyes egyoldalúságtól nem tudott s nem is akart 
szabadulni. Ennek az egyéniség belső erőitől moz
gatott műbírálatnak lényeges alkotórésze volt Gyu
lainak művészi értekező prózája. Gyulai a nyelv
újítás eredményeit a magyar nyelv szellemével 
egyeztette össze, az idegenszerűségeket magyaros 
szófűzéssel cserélte fel, a régi értekezések nehézkes 
körmondatait pedig könnyed, de biztos szerkezetű

379
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mondatokká alakította át. Előadásmódjának fő 
erénye a világosság volt, de volt benne erő a szen
vedély kifejezésére és gyöngédség a lírai hangula
tok éreztetésére. Ezzel a nemzeti szellemű s egyéni 
értekező stílussal fejezte be Gyulai azt a munkát, 
mely bosszú időre megjelölte a magyar műbírálat 
fejlődésének irányát.

Az eredmény, mely Gyulai nevéhez fűződik, 
nem pusztán az ő műve; joggal kérhetnek belőle 
részt mindazok, kik előtte s vele egy időben a ma
gyar műbírálat kérdéseit megvitatták. Mennyire 
belejátszhatott Gyulai műbírálói terveibe Síikéi 
Károlynak az az 1853-ban kifejtett tanácsa is, hogy 
a magyar kritika Petőfi és Arany műveire támasz
kodva, állapítsa meg a népköltészet elméletét s úgy 
vegye fel a harcot a népiesség epigonjaival!1 Még 
bonyolultabb, de époly jellemző Gyulainak kiváló 
műbíráló társaival való kapcsolata.

Azokban az években, melyekben Gyulai a ma
gyar irodalmi műbírálat terén a vezető szerepet 
mindinkább átvette, a magyar irodalom jelenségeit 
Toldy Ferenc, Greguss Ágost és Salamon Ferenc 
bírálták a Pesti Naplóban s a Budapesti Hírlap
ban. Tokly Ferenc, kinek egyetemi előadásait a 
Pesti Napló 1853-tól 1855-ig rendszeresen közölte, 
nagy érdemeket szerzett magának a magyar költé
szet múltjának feltárásával; mivel azonban a fejlő
dés történetében Kazinczy korát tette meg költésze
tünk aranykorának s azon túl csak epigónokat ta-

1 Síikéi Károly: Kritika és művészet. II. Szépiro
dalmi Lapok. 1853. 16. (febr. 24.) sz.
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Iáit, elfogultságáért méltán kihívta maga ellen 
Gyulai támadását.1 Toldy irodalomtörténeti értéke
léseit tulajdonkép Gyulai ítéletei tetőzték be. Toldy- 
val osztozott a múlt csodálatában Greguss is, ameny- 
nyiben a Pesti Naplónak Jeles íróink csarnoka 
című gyűjteménye számára ő írta a legtöbb élet
rajzot s bennük nagyrészt Toldy szellemében dicsőí
tette a letűnt korokat. Greguss azonban, mint a 
magyar irodalmi élet bírálója, közelebb állott Gyu
laihoz ; vele együtt rótta meg a népies költészet túl
zásait, sőt Tóth Kálmán költészetének szigorú 
elemzésével meg is előzte őt.1 2 Mindazáltal több el
térés volt köztük. Gregusst irodalombölcseleti elvei 
s szigorú erkölcsi szempontjai többször megtévesz
tették, mikor Gyulai kiművelt ízlésével mindig meg
találta a helyes utat. Így látott Greguss lantoskölté
szetünknek 60 éves fejlődésében egészen mesterkélt 
fokozatokat, míg Gyulai ugyanabban a korban a 
nemzeti érzés felébredését s megerősödését bizonyí
totta.3 így ítélte el Greguss rideg szigorúsággal ifj. 
Dumas költői alakját, Gauthier Margitot, míg 
Gyulai a hiányok mellett látta az érdemeket is.4 Még 
bensőbb szálak kötötték össze Gyulait Salamon

1 Toldy Ferenc egyetemi előadásaiból. Nyolcadik 
előadás. Pesti Napló. 1854. 176. (aus. 3.) sz.

2 Tájékozások újabbkori lantos-költészetünk körül. 
VI. Pesti Napló. 1854. 97. (ápr. 28.) sz.

3 Tájékozások újabbkori lantos költészetünk körül. 
I. Pesti Napló. 1853. 1139. (dec. 25.) sz. — Gyulai Pál: 
Petőfi Sándor és lyrai költészetünk. (Kritikai dolgoza
tok. 1908, 37—40. 1.)

4 Greguss Ágost Tanulmányai. II. 1872. 31. I — 
Gyulai Pál: Dramaturgiai dolgozatok. I. 1908. 62., 110. 1.
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Ferenccel, ki 1854-ben lépett fel mint a Budapesti 
Hirlap műbírálója. Mindketten ugyanahhoz az iro
dalmi párthoz tartoztak. Salamon azonban egy ár
nyalattal szigorúbb híve volt az irodalmi realizmus
nak, mint Gyulai, másrészt kiváló műbíráló barát
ját sem az esztétikai elemzés, sem az előadás mű
vészetében nem érte utol.1

A tűnő évekkel megváltozott Gyulainak s Er 
délyi Jánosnak irodalmi viszonya is, s a tanítvány 
és mester nemes értelemben vett vetélytársakká vál
tak. Körülbelül így állottak egymás mellett 1855- 
ben is, mikor Erdélyi részben Gyulai Szépirodalmi 
szemléjének hatására Egy századnegyed a magyar 
szépirodalomból című tanulmányát megírta s a 
Pesti Naplóban közzétette.2 Mindkét író nagyrészt 
ugyanabban a tárgykörben mozgott. Erdélyi tár
gyának, az 1830-tól 1855-ig terjedő szépirodalom
nak ugyanis legfontosabb mozzanata épen a Petőfi, 
Arany és Tompa nevéhez fűződő irodalmi reform, 
mely Gyulait foglalkoztatta Szépirodalmi szemlé
jében. Még nagyobb rokonság mutatkozik a két író 
műbírálói eszméiben. Erdélyi ugyan Toldy és 
Gyulai szellemi párbajában mint a két szélsőség 
felett álló bírói hatalom akart ítélkezni,3 tulajdon-

1 Salamon Ferenc: Irodalmi tanulmányok. I. 1889. 
VII. 1. — Várdai Béla: Salamon Ferenc esztétikai mun
kássága. (Salamon Ferenc: Dramaturgiai dolgozatok. 
I. 1907. 3—74. 1.)

2 Pesti Napló. 1855. 69. (szept. 13.), 74. (szept. 19), 
75. (szept. 20.), 79. (szept. 25.), 83. (szept. 29.), 97. (okt, 16.), 
102. (okt. 22.), 108. (okt. 29.), 118. (nov. 10.), 121. (nov. 14.), 
130. (nov. 24.) sz.

3 Erdélyi János Kisebb prózái. II. 1865. 5., 31. 1.
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kép azonban csak Gyulait igazolta, hiszen Petőfiben 
és Aranyban ö is a magyar költészet fejlődésének 
legmagasabb csúcsait fedezte fel. Joggal jegyez
hette meg róluk Kemény Zsigmond br.: „Néhány 
kiindulópont, amiben eltérnek.“1 Leginkább elvá
lasztja őket egymástól kutatásuk módja. Erdélyi 
a magyar irodalom életét is azokba a fokozatokba 
akarta beleerőltetni, melyeket német mestere, He
gel állapított meg a műszellem fejlődésében, de leg
állandóbb eredményeit ő is azzal az irodalomtörté
neti módszerrel érte el, melyet Gyulai oly gazda
gon fejlesztett ki bírálataiban. Jellemzően mond
hatta azért róla Beöthy Zsolt, hogy műbölcselői és 
műbírálói álláspontja mind jobban és jobban azt 
érezteti velünk, mi maradt meg a hegeli esztétika 
büszke rendszeréből.2 Amint Gyulai saját egyéni
ségének útjait követte műbírálói eszméinek kifej
tésében, épúgy kifejezésmódja is megőrizte egyéni 
művésziességét Erdélyinek gyakran tömött s nehéz
kes stílusával szemben.

Az eszméket, melyekért Gyulai küzdött műbírá
lataiban, hódító fénnyel vonták be az értük küzdő 
különböző írói egyéniségek; az eszmék diadalát 
mégis elsősorban Gyulai tudása, ízlése és erélye 
vívta ki. A nagy irodalmi mozgalomnak ő volt ve
zető szelleme s társaival együtt a magyar irodalmi 
műbírálatnak olyan mélyreható átalakulását valósí
totta meg, minőt a szépirodalomban Petőfi és Arany 
idéztek elő.

1 Lásd Kemény Zsigmond br. szerkesztői jegyzetét 
a Pesti Naplónak 1855. évi 69. (szept. 13.) számában.

2 Beöthy Zsolt: Erdélyi János emlékezete. (Rom- 
emlékek. I. 1923. 316. 1.)
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A múlt század ötvenes éveinek első felében 
már egészen határozott vonásokkal állott Gyulai 
Pál költői és írói egyénisége a magyar közönség 
előtt. Költeményeiből hódítóan bontakozott ki mély 
kedélyélete, novelláiból művészi lélekelemzése, bí
rálataiból éles ítélete; erkölcsi bátorsága előtt pe
dig ellenfelei is meghajoltak. Az összefoglaló kép
ből leginkább hiányzott a széles szellemi látókör, 
melyet rendesen a nagy világban való körültekin
tés szerez meg a jellemnek. Erre célzott Gyulainak 
kérlelhetetlen ellenfele, Török János is, mikor 
1855. évi, kíméletlen irodalmi vitájában azt hány- 
torgatta, hogy Gyulai Magyarországból is alig is
mer egyebet azon az úton kívül, melyen Pestre ke
rült.1 Gyulai maga is tisztában volt műveltségének 
fogyatkozásaival, azért örömest vállalkozott a főúri 
nevelő szerepére, mely épen látókörének tágítására 
nyújtott kitűnő alkalmat.2

1 Magyar Sajtó. 1855. 60. (szept. 12.) szám.
2 A fejezethez tartozó részletes jegyzeteket lásd 

Papp Ferencnek Gyulai Pál külföldi tanulmányai és 
élményei című értekezésében. Budapesti Szemle. 224. k. 
(1932.) 340—366. 1.
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Mikor Nádasdy Lipót gr. és neje, Forray Júlia 
grófnő 1855 őszén legidősebb fiúk, a külföldi egye
temekre készülő Tamás gróf mellé kísérőt kerestek, 
választásuk Gyulaira esett. Az előkelő szülők bi
zalma Gyulait is meglepte; azért írta néhány hónap 
múlva a grófnénak: „Excellentiád engem alig is
merve s inkább csak mások ajánlatára oly nagy
szerű bizalommal tisztelt meg, melyet nem érdem
iek, de melyet igyekezni fogok megérdemelni“. A 
grófné viszont azzal okolta meg a választást, hogy 
bízott azokban, kik Gyulait előtte dicsérték, más
részt saját anyai szívének sugallatára hivatkozott, 
mely Gyulai mellett tett hitet.1 Gyulai ajánlói kö
zül főkép Eötvös József br. volt döntő hatással a 
grófi pár elhatározására. Benne a gróf, kit a sza
badságharc támogatásáért az önkényuralom fog
ságra ítélt, inkább a nemzeti ügynek hivatott védő
jét becsülte nagyra, míg a grófné, az irodalomnak 
finom ízlésű barátja, inkább a fennkölt gondolko
dású költőt tisztelte.1 2 Eötvös József br. nemes sza- 
badelvűsége simíthatta el a katholikus grófi család 
hite s a nevelő protestáns volta között levő ellen-

1 Gyulai Pálnak Nádasdy Lipót grófhoz és Ná
dasdy Lipótné grófnéhoz küldött leveleit Marczali Hen
rik adta ki a Nyugatnak 1923. évi 8., 9., 13., 14. és 1921. 
évi 2. számaiban. Lásd itt Gyulai Pálnak Nádasdy Li
pótné grófnéhoz 1855. nov. 10-én írt levelét, valamint a 
Nemzeti Múzeum kézirattárában Nádasdy Lipótné gróf
nénak Gyulai Pálhoz dec. 14-én írt s 1855-ből származó 
levelét.

2 —h—: Gróf Nádasdy Lipót. Vasárnapi Újság.
1873. 15. s z . ------ Ő—: Gróf Nádasdy Lipótné sz. Forray
Júlia grófnő. Vasárnapi Újság. 1864. 3. sz.

25
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tétet is. Tolcly Ferenc szintén azt állítja 1855. nov. 
5-i levelében, hogy Eötvös József br. volt Gyulai 
közbenjárója a grófi családnál.1 Ide mutat Gyulai
nak Csengery Antalhoz írt első berlini levelében a 
következő önérzetes kijelentés is: „Annyi bizonyos, 
hogy Eötvös nem fog szégyent vallani velem“.1 2

A családi tanács Nádasdy Tamás gr. egyetemi 
tanulmányainak színhelyéül Berlint szemelte ki, 
valószínű, mint olyan szellemi középpontot, mely 
ellen a bécsi kormánynak sem lehetett kifogása. 
Nádasdy Tamás gr. és Gyulai a lapok jelentése 
szerint 1855. okt. 25-én indultak el berlini útjokra. 
A pesti élettől való megválást Gyulai számára meg
könnyítette az a ferde helyzet, melybe műbírálói 
munkássága 1855 folyamán sodorta. Annál kecseg
tetőbbnek tűnt fel az a remény, hogy egyéniségének 
kiművelésére Berlinnek minden előnyét felhasznál
hatja. Ily értelemben nyilatkoztak vállalkozásáról 
a pesti lapok is. A Pesti Napló különösen nagy sze
retettel mérte fel azt a hasznot, melyet Gyulaira 
nézve a tudományos életnek egyik fényes színhe
lyén való tartózkodás s a tudomány kiváló képvise
lőivel való érintkezés jelent.3

Mindazáltal Gyulait semmi sem tudta volna 
rábírni, hogy berlini életét pusztán saját szempont
jából rendezze be. Nevelői tisztét oly emelkedett 
erkölcsiséggel fogta fel, mintha érzéseit a gyerme-

1 Lásd Toldy Ferencnek Kazinczy Gáborhoz 1855. 
nov. 5-én írt levelét.

2 Lásd Gyulai Pál és Csengery Antal levelezését. 
Budapesti Szemle. 1923. évi 194. k. 21. 1.

3 Pesti Napló. 1855. 105. (okt. 25.) sz.
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kéért aggódó anya önzetlensége nemesítette volna 
meg. Mily életre-halálra szóló komolyság nyilatko
zott Csengeryhez Berlinből írt első levelében is eb
ben a kijelentésében: „Tamás gróf iránti kötelessé
geimhez hű leszek és csak a legkényszerítöbb eset
ben fogok szakítani.“ Máskor még inkább átérezte 
feladatának költöiségét s a grófnéhoz 1856. jan. 
18-án írt levele szerint szerette volna, ha oly anya 
szeméből, mint a grófné, ki annyira szereti fiát, 
Tamás gróf a bánatnak egyetlen könnyét se fa
csarja ki.

Pesten Gyulai sokat hallott Tamás gróf bete
geskedéséről és könnyelműségéről, sőt némelyek az
zal rémítették, hogy a fiatal grófot betegen s né
hány ezer forint adóssággal fogja hazakísérni. A 
hír nem bizonyult valónak, de Gyulainak minden 
lélektani ismeretére szüksége volt, hogy a nála tíz 
évvel fiatalabb ifjúra irányító hatással lehessen. 
A 18 éves Tamás gróf nyílt, nemes szívű ifjú volt, 
de akaratereje még nem edződött meg, úgyhogy 
szenvedélyes természete hamar könnyelműségre 
ragadta. Amily könnyen vált önbizalmatlanná, ép- 
oly gyorsan ingerelte dacra a korlátozottság iránt 
érzett ellenérzése. A helyzet nehézségét még inkább 
növelte Nádasdy Lipót gr. azzal, hogy miután fiát 
Berlinben elhelyezte, szép havi pénzt biztosított 
ugyan neki, de a pénztárt Gyulainál hagyta s őt 
bízta meg a legfontosabb kiadások vezetésével. 
Gyulai többször elismerte, hogy Nádasdy Lipót gr. 
igazán bőkezűen rendelkezett a berlini élet szükség
leteiről, de gondjai azonnal megszaporodtak, mi
helyt Tamás gróffal kettesben maradt.

25*
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A berlini egyetem anyakönyve szerint Ná- 
dasdy Tamás gr. és Gyulai 1855. okt. 31-én iratkoz
tak be az egyetem hallgatói közé.1 Mindketten a 
jogi szakon Rudorff és Keller tanárok előadásait 
hallgatták. A napnak nagy részét az egyetemen töl
tötték el, de Tamás gróf napról-napra jobban únta 
a jogot, s Gyulai is csak kötelességből folytatta jogi 
tanulmányait, úgyhogy alapos kétségei voltak T a
más gróf jogi ismereteinek értéke iránt. Tamás gróf 
idejét azonkívül jól lefoglalták vívó-, ének- és zene
leckéi, francia és német órái, majd társadalmi kö
telességei, amennyiben gyakran megfordult az elő
kelő világ szalonjaiban estélyeken és bálokon, sőt 
figyelmet ébresztett az udvari fogadáson s a királyi 
ebéden is. E mellett azonban Tamás gróf kelleté
nél többször élvezte a Kroll-vigadónak nem legvá- 
logatottabb mulatságait, majd meg oly nő érdek
körébe került, kitől Gyulai mindenáron meg akarta 
szabadítani. Megzavarta Tamás gróf Gyulai számí
tásait költekezésével is, mikor egy jelmezbálra 
drága jelmezt akart magának készíttetni, vagy mi
kor előkelő barátait hívta meg ebédre.

Mindezekben az esetekben Gyulai a nevelés 
igazi mesterének bizonyult, ki a művész biztossá
gával hajlította a fejlődő jellemet. Amit nem ért el 
szellemi felsőbbségével, azt szeretetreméltó kedélyé
vel biztosította. A szigorú ellenőr szerepénél többre 
becsülte azt a baráti viszonyt, mely közte és Tamás 
gróf között napról-napra bizalmasabbá vált. Ha va-

1 Lásd az 1856. évi augusztusi távozási bizonyítvá
nyok füzetének 1144. és 1146. lapjait a berlini egyetemi 
levéltárban.
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lamit nem helyeselt, rendesen nem mondott azon
nal ellent, inkább törekedett a kérdéses tárgyat más 
szempontból megvilágítani és nem mindig siker 
nélkül. Ily módon vette rá Tamás grófot egy szom
bat este, hogy a Kroll-bál tervét elejtve, otthon ma
radjon s Berlinben tanuló honfitársait lássa magá
nál teán. Így szoktatta le barátját a túlzott borivás- 
ról is. Egy ideig ivott vele, sőt valósággal elitta 
előle az üveg tartalmát, mikor azonban látta nála 
a bor hatását jelentkezni, lefektette, úgyhogy Ta
más gróf a következő napon maga jelentette ki, 
hogy a bort örökre megutálta. Ha kellett, tudott 
Gyulai erélyes is lenni, bár a gúnytól lehetőleg óva
kodott. Ha érvei már nem hatottak, az ifjú grófot 
saját körének, az előkelő világnak egyik-másik 
alakjával próbálta helyes útra téríteni. Gyulai ne
velésmódjának változatai és eredményei jellemzően 
tűnnek elő azokból a levelekből, melyekben Gyulai 
neveltjének szüleit, főkép Nádasdy Lipótné gróf- 
nét értesítette berlini életükről. Amennyire őszinte 
akart lenni a levélíró a gyermeke iránt érdeklődő 
anyával szemben, épúgy talált mindig mentő vagy 
enyhítő szót fiatal barátjának tévedéseire és gyen
geségeire.

Az az odaadó figyelem, mely Tamás gróf testi 
és lelki életének minden mozzanatára kiterjedt, nem 
lehetett eredménytelen. Az eredményt maga Gyulai 
állapította meg az első egyetemi félév végén Ná
dasdy grófnéhoz intézett levelében. Bár elismerte, 
hogy Tamás gróf nagyobb szorgalmat fejthetett 
volna ki jogi tanulmányaiban, mégis megnyugtatta, 
hogy egyetemi tanárai „sehr fleissig“ érdemjegyet
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adtak neki félévi bizonyítványában. Még nagyobb 
érdemül rótta fel azonban Tamás grófnak, hogy 
erkölcsileg oly szépen viselte magát, mikor sem szi
gorú felügyelet, sem félelem nem korlátozta, s mi
kor egyedül szülei iránt érzett szeretető adott tet
teinek irányt. Gyulai legfeljebb annyiban tévedt, 
amennyiben azt írta Nádasdy grófnénak, hogy neki 
igen csekély része van Tamás gróf eredményeiben. 
A grófné kénytelen is volt válaszában ezt az állí
tást az igazi érdem szerénységének tulajdonítani. 
Ügy látszik, Nádasdy grófot és nejét is kielégítette 
az elért eredmény, s valószínű, elismerésük jeléül 
engedtek Tamás grófnak és Gyulainak a két egye
temi félév közé eső szünetben hosszabb utazást. 
Tamás gróf Brüsszelbe vágyódott, de Gyulainak az 
ott levő magyar menekültek és Párizs közelsége 
miatt aggodalmai voltak, azért inkább tanácsolta 
a hamburgi, kiéli, esetleg koppenhágai kirándulást. 
Utóbb mégis a párizsi út terve került előtérbe, s 
Gyulai nagy körültekintéssel rendezte meg az utat. 
Márc. 24-én érkeztek Párizsba s 14 napot töltöttek 
ott. Párizs mindkettőjüket elragadta, Gyulai azon
ban betegsége miatt a Hotel des Étrangers-ben né
hány napig az ágyat, néhány napig a szobát őrizte, 
úgyhogy számadásaiban ismét Tamás grófnak 290 
forintnyi többkiadását kellett mentegetnie.

A második egyetemi félév époly örömökkel és 
bajokkal folyt le s époly eredményekkel végződött, 
mint az első; a különbség legfeljebb az volt, hogy 
Tamás gróf Rudorff tanár mellett Richthofen ta
nár előadásait hallgatta. A berlini egyetem anya
könyve szerint Nádasdy Tamás gr. és Gyulai Pál
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távozási bizonyítványait 1856. aug. 5-én állították 
ki. A két egyetemi hallgató ekkor vett búcsút Ber
lintől. A pesti lapok aug. közepén már jelentették 
is, hogy Gyulai Pál hosszas távoliét után a napok
ban tért vissza Berlinből.1

A legszebb jutalom Gyulai számára annak a 
tudata volt, hogy feladatát lelkiismeretesen oldotta 
meg, de nagy értéknek tartotta a grófi család ben
sőséges rokonérzését is. Nádasdy Lipót gr. őszinte 
hálával viszonozta Gyulainak odaadó nevelői mun
káját; sokszor alig talált leveleiben megfelelő szót 
köszönetének kifejezésére.1 2 Egyetlen kifogása az 
volt, hogy Gyulai saját személyére nem költött ele
get s számadásaiban nem minden költségét számí
totta fel. Erre válaszolta Gyulai: „Excellentiád oly 
bőven ellátott engem részint tiszteletdíjjal, részint 
illetőséggel, hogy saját egyéni szükségemet és kedv
telésemet teljesen fedezhetem.“ Nádasdy Lipótnégróf - 
né közelebbről akkor ismerte meg Gyulait, mikor az 
1855. év karácsonyán ellátogatott Berlinbe s több 
napot töltött el ott fiával.3 Ettőlfogva sűrűn le
velezett Gyulaival s kitüntető bizalmának és figyel
mének számtalan jelével halmozta el. Az 1855. év 
karácsonya hozta össze Gyulait Tamás gróf nagy
anyjával, Forray Andrásné grófné Brunswik Júlia

1 Hölgyfutár. 1856. 188. (aug. 14.) sz.
2 Lásd Nádasdy Lipót grófnak Gyulai Pálhoz írt 

leveleit a Nemzeti Múzeum kézirattárában.
3 Nádasdy Lipótné grófnénak és édes anyjának. 

Forray Andrásné grófnénak berlini látogatására nézve 
lásd A Berlini Magyarok Emlékkönyvében, mely a 
berlini egyetemi Magyar Intézet tulajdona, a 33. lapot.
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grófnővel is, ki nagy kora ellenére szintén vállalko
zott a hosszú berlini útra. Ettőlfogva küldte Gyulai 
is leveleiben számára hódoló tiszteletét. A grófi csa
lád vonzalmán kívül Gyulait lelkesítette az a gon
dolat is, hogy Tamás gróf azt a szerető gondosko
dást, melyben mint ifjúnak része volt, egykor haza- 
fiúi áldozataival busásan hálálja meg nemzetének.

Berlin azonban nemcsak a nevelőnek nyújtott 
értékes hatásokra alkalmas teret, époly sokat adott 
az irodalom munkásának is. Mindenekelőtt ott volt 
a német műveltség szemefénye, a Frigyes Vilmos- 
egyetem.1 Az ötvenes években ez a hatalmas intéz
mény is megérezte a hanyatlás szellemét, mely 
IV. Frigyes Vilmos király uralkodásának utolsó 
éveiből áradt szét, de valójában mégis megmaradt 
annak, minek Humboldt Vilmos az alapításkor ter
vezte, —- a német tudományos élet vezérkarának. 
A reakció folyton a forradalom rémét festette a 
falra, azért az egyetemen is főkép Hegel raciona
lizmusa ellen indított irtóhadjáratot. A zavart ha
tást leginkább a teológia, bölcselet és jogtudomány 
tükrözte vissza. A szabadabb tudományos szellem 
védelmét ugyanakkor a királyi udvarban Humboldt 
Sándornak egyetemes világnézete biztosította.

Komoly elhatározásokkal lépett Gyulai a ber
lini egyetem tantermeibe, mikor 1855 novemberének 
elején az előadásokat hallgatni kezdte. Főkép az

1 A berlini egyetem életének rajzához értékes anya
got szolgáltatott Max Lenz műve: Geschichte der könig
lichen Friedrich-W Uh elms-U niver sität zu Berlin. I. 
1-644. 1., II. 1. feie. 1—514. 1. 1910., II, 2. feie. 1—512. 1. 
1918.
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egyetemre gondolt, mikor nov. 7-i levelében azt írta 
Csengerynek, hogy dolgozni és tanulni fog, ameny- 
nyit csak lehet. Első egyetemi benyomásainak ha
tása alatt dicsérte Nádasdy Lipótné grófnéhoz 1850. 
nov. 10-én írt levelében is Berlint, mint olyan vá
rost, melyben a tudományszomj hö táplálékot talál. 
Minél igazabb tudásvágy vezette, annál nagyobb 
áldozat volt részéről, hogy nevelői kötelességből 
ugyanazokat a jogtudományi előadásokat hallgatta, 
melyeket Nádasdy Tamás gr. számára választott 
ki. Erre vonatkozólag írta Csengerynek nov. 7-én: 
„Az nekem már régi átkom, hogy azt kell tennem, 
mihez nincs kedvem, s elhanyagolnom azt, min 
szenvedéllyel csüngök“. Ugyanekkor azonban azt 
is elhatározta, hogy a következő héttől kezdve 
rendre veszi a termeket, hospitál minden tanárnál, 
s amelyik legjobban tetszik, ahhoz rendesen bejár. 
Ilyen körültekintéssel Gyulainak bőséges alkalma 
lett volna arra, hogy a legérdekesebb és legértéke
sebb tudós egyéniségekkel ismerkedjék meg.

Az előadások jegyzéke szerint hallgathatta 
volna a történetírás mesterei közül Ranket és Rau- 
mert, a klasszikus filológusok közül Böckhöt és 
Hauptot, az összehasonlító nyelvtudomány művelői 
közül Boppot és Lepsiust, továbbá a német iroda
lomtörténet tanárát, von der Hagent. Érdeklődését 
Gáspár János különösen felhívhatta két keleti 
nyelvtudósra: Petermannra és Schottra, kik — Gás
pár tanúskodása szerint — a magyar nyelvet is ér
tették.1

1 Gáspár János: Néhány szó a berlini egyetemről. 
Délibáb képes naptár 1857-re. 1857-
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Hogy a berlini egyetem élete mennyire uralko
dott Gyulai gondolatvilágán, azt elárulta az a rend
kívüli lelkiismeretesség is, mellyel saját magának 
és növendékének egyetemi kötelességeit felfogta. 
Mivel az egyetemi előadások megérkezésük előtt 
már megkezdődtek, Gyulainak első gondja a mulasz
tás pótlása volt. Pontosan eljárt az órákra s Tamás 
gróf mulasztott óráit is szigorúan számontartotta. 
Sokszor figyelmeztette a fiatal grófot arra is, hogy 
az alapos tudáshoz nem elég a tanárt hallgatni, 
époly fontos az önművelés is. Még inkább kitűnt a 
tudomány komoly értékelése azokból a nyilatkoza
taiból, melyekben Tamás grófnak a tudományos 
élet kiválóságaival való kapcsolatát érintette. Mily 
nagy értéknek tartotta Tamás gróf műveltségére 
nézve, hogy Berlin szalonjaiban néhány oly tudós
sal ismerkedett meg, mint Ranke, Lepsius és má
sok! örömmel vette Eszterházy grófnak, az osztrák 
követnek azt az ígéretét, hogy saját házában 
kevéssé népes társaságban ismerteti meg Tamás 
grófot Humboldt Sándorral. Épannyira sajnálta az
után, hogy Eszterházy gróf halála miatt a szép 
terv nem valósulhatott meg, s Tamás gróf nem mu
tathatta be magát Humboldtnak, habár többször 
volt vele társaságban.

Több kedélyes óra emlékével kötötte Gyulait a 
berlini egyetemhez az a bizalmas kör, mely legin
kább berlini magyar egyetemi hallgatókból alakult. 
A kis társaságnak lelke Gyulai barátja, Gáspár Já
nos volt, ki mint Zeyk József egyetemi tanulmá
nyainak vezetője 3855. nov. 23-ától 1856. augusz
tusáig időzött Berlinben. Gáspárt, a kör alapítóját
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kettős cél vezette honfitársaival szemben: a német 
műveltség hatásának kimélyítése s a nemzeti össze
tartás érzetének élesztése. Az első célt a Magyarok 
Emlékkönyve szolgálta az egyetemre vonatkozó tá
jékoztatóval, a másikat a magyar könyvtár, mely 
pénz- és könyvadományokból gyarapodott.1 Gyulai 
már Gáspárhoz való baráti viszonyánál fogva is 
élénk részt vett a társaság életében, mely minden 
szombat este gyűlt össze; az első összejövetelt is 
Gyulaiék lakásán tartották. Többször előfordul 
Gyulai és Nádasdy Tamás gr. neve a berlini ma
gyar egyetemi kör jegyzőkönyveiben is. Mindket
ten egész sor könyvvel gazdagították a könyvtárt, 
másrészt Gáspár számadásait rendesen Gyulai vizs
gálta meg, 1856. aug. 5-én épen Nádasdy Tamás 
gróffal együtt. A bizalmas baráti körben többet 
hallhatott Gyulai az egyetem minden szakának belső 
életéről, hiszen a beszélgetés rendesen az egyetemi 
tanárokról s előadásaikról folyt. Különösen becse
sek lehettek Gyulai szemében Gáspár megjegyzései, 
ki 1856. júl. 10-én oly kimerítő és lelkes cikkben 
ismertette a berlini egyetem nagy értékeit a Délibáb 
képes naptár olvasói számára. Gáspárnak volt 
módja az összehasonlításra is, minthogy már 1842- 
ben is járt a berlini egyetemen s tulajdonkép akkor 
vetette meg a berlini magyar egyetemi kör alapját. 
Az ő révén ismerkedhetett meg Gyulai Petermann 
és Mundt egyetemi tanárokkal is, kiknek otthona 
nyitva szokott állani magyar ifjak számára. Az

1 A berlini magyar egyetemi kör életének rajzához. 
A Berlini Magyarok Emlékkönyve szolgált fő forrásul.
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előbbivel ugyanis Gáspár a Délibáb képes naptár 
cikkének írásakor Arany Toldiját olvasta eredeti
ben, az utóbbi viszont, mint az egyetemi könyvtár 
őre a magyar egyetemi kör könyvtárának gondozá
sát is elvállalta. így rajzolódott le Gyulai lelkében 
mind teljesebben a berlini egyetem, mint a német 
tudósnevelésnek tiszteletet keltő műhelye, hogy a 
vonzó emlékekből valamikor a budapesti egyetem 
tanára alkosson magának kővetésreméltó eszmény
képet.

Ha azonban Gyulai nem állíthatta is össze 
kedve szerint egyetemi leckerendjét, s ha nem 
lelkesedett is saját szakjáért, a jogért, mégis 
Csengery Antalhoz intézett első berlini le
velében azt írhatta, hogy a jogi előadásokra 
szánt idejét sem minden haszon nélkül pa
zarolja el. A téli félévben naponként három órát 
fordított Rudorff és Keller tanárok hallgatására; 
az elsőtől a római jog körébe vágó három előadást 
hallgatott, a másiktól „Jogencyclopaedia“ címmel 
a jogtudományba való bevezetést. Minél kevesebbet 
tartott saját jogi ismereteiről, annál inkább töre
kedett őket gyarapítani már csak azért is, hogy 
Tamás grófnak bonyolultabb jogi kérdésekben 
kellő felvilágosítást adhasson. Ebből a célból sze
rezte be a tanulmányaikra vonatkozó könyveket is. 
Tanárai közül különösen Rudorffról nyilatkozott 
nagy elismeréssel világos előadása miatt, míg Kel
ler óráit érthetetlen beszéde miatt magára nézve 
nagyrészt elveszetteknek tartotta. Rudorffban von
zotta a jellem nemessége is; derék tudósnak, kitűnő" 
embernek nevezte. Rudorff is többször szóba ál-
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loti; vele s örömest ellátta tanácsokkal Tamás gróf 
tanulmányainak rendjére és módjára nézve. Ru- 
dorff rokonérzésének jele volt Gyulainak első félévi 
bizonyítványában az „ausgez, fleissig“ érdemjegy, 
míg Keller megelégedett a. „sehr fleissig“-gel. A 
második, nyári félévben Gyulai már csak Rudorff 
három előadására iratkozott be s továbbra is a ró
mai jogot tanulta, még pedig érdemjegyének tanús
kodása szerint ismét kitűnő szorgalomal.1 Rudorff 
és Keller nem annyira előadásaiknak anyagával, 
mint inkább tudományos módszerükkel hatottak 
Gyulai gondolkodására. Mindketten Savigny tanít
ványai s a históriai iskola hívei voltak, kik épúgy 
óvakodtak mesterüknek romantikus világszemléle
tétől, mint a hegeli bölcselet légváraitól. Mindegyi
kük mélyreható tanulmányokkal egészítette ki a 
római jog történetét, de kutatásaikban a történelmi 
felfogást szigorú, sokszor aprólékosságig menő kri
tikával kötötték össze, úgyhogy eredményeikben 
csak a valóságot keresték. Mennyire megegyezett 
ez a biztos, reális kutató módszer Gyulai józan 
egyéniségével! Ha idővel elfelejtette is a Rudorff 
előadásaiban összehalmozott adatokat, később egye
temi előadásaiban s irodalomtörténeti műveiben tu
lajdonkép a derék, német egyetemi tanár útjait kö
vette, mikor a történeti fejlődés tisztelete mellett 
a kritika szabadságát hirdette. A berlini egyetem

1 Gyulai leckerendje távozási bizonyítványa szerint 
az 1855/56. év első és második felében így alakult: „lm 
W. S. 1855/56. 1. Institutionen. 2. Röm. Civilprocess, 
3. Geschichte des röm. Rechtes. 4. Encyclopädie. Im S. 
S. 1856. 1. Pandekten. 2. Familienrecht, 3. Erbrecht.“
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tehát nemcsak a benne folyó nagy munkának fel
emelő benyomásaival adott Gyulai későbbi törekvé
seinek irányt, hanem, bár észrevétlenül, részt vett 
Gyulai tudós egyéniségének kialakításában is.

A berlini egyetem hatásával szorosan kapcso
lódtak Gyulainak berlini emlékeiben újonnan szer
zett német irodalmi ismeretei. Gyulai 1855 őszén 
azzal a tervvel indult ki Berlinbe, hogy a német 
irodalmi élet mozgalmaiban tájékozódni fog. Csen- 
gerynek is azt írta első levelében, hogy szeretne 
valamely alsóbbrendű íróval megismerkedni, kitől 
felvilágosítást kaphatna az ottani irodalmi viszo
nyokról. Azért sürgette meg Csengery révén Eöt
vös József br. és Pompéry János ajánlóleveleit is, 
mert azt hitte, hogy azok között, kikhez a levelek 
szólnak, akad majd fiatal íróknak ismerőse is. A ki 
tűnöbb írókkkal való ismerkedést arra az időre 
akarta halasztani, mikor a német nyelvet jobban 
fogja beszélni. Valószínű azonban, Gyulai nem ke
rült a berlini íróvilággal szorosabb kapcsolatba; 
legalább leveleiben sehol sem tesz erről említést. 
Egy irodalmi barátkozásának nyoma Gáspár János 
leveleiben tűnik fel. Ő említi, hogy mindketten jó 
ismeretségben voltak az „ifjú Németország“ egyik 
tagjával, Mundt Tódorral és feleségével, a szeszé
lyes jellemű írónővel, Mühlbach Lujzával.1 Leg
könnyebben figyelemmel kísérhette Gyulai a né
met irodalmi életet a német lapok tudósításaiból. 
Mint Pesten, épúgy Berlinben is állandóan érde-

1 Bér de Mária: Gáspár János hagyatékából. Buda
pesti Szemle. 1917. évi 171. k. 225. 1.
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kelte a napisajtó. Nádasdy Lipótné grófnőt már 
első levelében arról értesítette, hogy reggelizés után 
Tamás gróffal együtt körülbelül egy órát fordíta
nak naponként berlini lap olvasására. Hogy mily 
sokat merített a német napisajtóból, azt meggyő
zően bizonyította 1855. nov. 26-i Signora Ristori 
című cikke, benne fökép a művészeti és irodalmi 
híreknek kész gyűjteménye, valamint a napilapok 
színházi tudósításainak összefoglaló bírálata.

Az a német költészet, mely az ötvenes években 
a reakció szelleméhez alkalmazkodva, a berlini ud
var közelében az előkelő szalonokban tett nagy hó
dítást, nem számíthatott Gyulai rokonérzésére. 
Gyulai sokkal őszintébben ragaszkodott a lelkiisme
reti szabadság elvéhez, hogysem lelkesedni tudott 
volna azért az erőtlen romantikáért, mely Redwitz 
Oszkár költeményeiben a középkor életelveit s val
lási felfogását dicsőítette. Szabadelvű gondolkodása 
s Heine iránt érzett nagy tisztelete inkább meg
egyezett annak az irodalmi pártnak szellemével, 
mely Gutzkowot ismerte el vezérének. Ilyfajta ro
konérzéseit erősítették a Mundt Tódor társaságában 
eltöltött órák is. Határozott irodalmi pártállásának 
jele, hogy leveleiben és irodalmi dolgozataiban sok
szor szinte tüntetőén hivatkozott Heinere.

Ha azonban Gyulait az ötvenes évek német 
költészete nem kápráztatta is el, annál inkább el 
kellett ismernie annak a tudós kutató munkának je
lentőségét, mely az irodalom fejlődésének útját oly 
biztos kézzel rajzolta meg. A német irodalomtörté
net művelői, köztük Schmidt Julián, már Pesten 
élénken foglalkoztatták gondolatvilágát, mindazál-



400 PAPP FERENC:

tál a berlini egyetemen mégsem hallgatott német 
irodalomtörténetet. Azt tartotta ugyanis, hogy az 
orvosi és természettudományokat kivéve, a többi 
tudományokat jobban meg lehet tanulni könyvekből 
és gondolkodás által, mint az egyetemen.1 Való
színű, hogy az egymásután gyorsan kiadott, vaskos 
német irodalomtörténeti köteteket nem olvasta végig, 
de megjelenésükről tudomást szerezhetett a napi
lapokból, különösen a National-Zeitungból, mely 
magas irodalmi színvonalánál fogva rendkívüli el
terjedtségre tett szert. Itt a lap tárcájában Ulrich 
Titusz és Stahr Adolf tollából egész tanulmányok 
jelentek meg a német irodalomtörténetírásnak leg
újabb alkotásairól. Így kerültek beható tárgyalásra 
a lap 1856. évi folyamának első felében Hettner Her
mann műve: „A XVIII. század irodalomtörténete“, 
Schmidt Julián művének: „A XIX. századi német 
irodalom történetéinek második, teljesen átdolgo
zott kiadása, majd Gottschall Rudolf munkája: „A 
német irodalom a XIX. század első felében“ cím
mel, továbbá „A jelenkor irodalmának története“, 
melybe Mundt Tódor foglalta össze irodalomtörté
neti felolvasásait. Hogy Gyulait a német irodalom- 
történet kérdései mélyen foglalkoztatták, azt el
árulta azzal is, hogy könyvtára számára állandóan 
gyűjtötte a német irodalomtörténeti műveket, főkép 
Schmidt Julián és Hettner Hermann munkáit. 
Közülük Schmidt művének: „A XIX. századi né
met irodalom történetéinek 1855. évi kiadását s

1 Lásd Gyulai Pálnak Csengery Antalhoz 1855. nov. 
7-én írt levelét. Budapesti Szemle. 1923. évi 194. k. 22. 1.
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Hettnernek két korábban megjelent munkáját még 
Berlinben megszerezhette.1 Berlini német irodalom- 
történeti olvasmányai a magasabbrendű irodalom
történetírás céljait és eszközeit tárták fel előtte s 
ennyiben ösztönzésül szolgáltak későbbi irodalom- 
történeti munkásságához is. Német irodalomtörté
neti tanulmányainak komolyságáról még inkább ta
núságot tett azzal, hogy, mint Nádasdy Lipót gróf
nak 1856. máj. 24-én írta, egy német köziskolai igaz
gatóval hetenként egy pár magánórát adatott ma
gának a német irodalomból. Ezeknek a tanulmá
nyoknak is részük volt abban, hogy Gyulai egy 
1857. évi drámatörténeti cikkében oly érdekes kap
csolatot tudott teremteni a német és magyar szín
pad története között.

Az egyetemi és irodalmi élet azonban Berlinben 
sohasem tudta Gyulai lelkét annyira magával ra
gadni, mint a színház, hol mozgékony képzeletével 
s kiművelt ízlésével a költészetnek és színészetnek 
magasabb légkörébe emelkedett. Csengerynek már 
1855. nov. 7-én azt írta, hogy a színházakat szorgal
masan járja s rövid berlini tartózkodása alatt Ber
linnek mind az öt színházában nem egyszer fordult 
meg. Hasonlókép értesítette Nádasdy Lipótné gróf
nőt is a változatos színházi élményekről, főkép 
Shakespeare III. Rich áfájának előadásáról. Párizs-

1 Gyulai Pálnak a kolozsvári ref. kollégium könyv
tárába került könyvei között van Schmidt több müve, 
főkép Geschichte der deutschen Literatur im XIX.  Jahr
hundert I—III. (1855.), valamint Hettner több műve, fő
kép Die romantische Schule (1850.) és Das moderne 
Drama (1852.).

26
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ban is —• mint Csengerynek írta — a színház volt 
érdeklődésének középpontja; betegsége ellenére há
rom színházba látogatott el, köztük a Théatre Fran- 
cais-be, s a Pesti Napló számára tervezett tárca
cikkeiben is a párizsi színházakról akart írni.

Az 1855—56. évi berlini színházi évad értékes 
előadásokkal kötötte le Gyulai figyelmét. A drámai 
színházak közül, melyek Gyulait elsősorban érde
kelték, legmagasabb művészi célokat a királyi drá
mai színház tűzhetett maga elé. A műsor felét klasz- 
szikus színművek szolgáltatták, s különösen Shake
speare remekeit adta elő a színház nagy becsvágy- 
gyal. Philaréte Chasles, a híres francia műbíráló, 
Ilinek berlini felolvasásait Gyulai is említi Ristori- 
ról szóló cikkében, nem győzte eléggé dicsérni Ju
lius Caesarnak összehangzó előadását, valamint 
111. Richard főszerepének alakítóját, Dessoirt, s azt 
mondta, hogy hasonlót Londonban sem látott.1 Ilyen 
szellemben küldött értesítéseket a Hölgyfutár ber
lini levélírója is Berlinnek nagy Shakespeare-tisz- 
teletéröl.1 2 Nagyobb mozgalmat idézett elő a berlini 
színházi életben a német színészet két kiváló tagjá
nak: a hannoveri Devrientnek és a drezdai Dawison- 
nak vendégszereplése. Az évad csúcspontja mégis 
Ristorinak két előadása volt, ki 1855. nov. 13-án és 
14-én egész Berlint valósággal megbabonázta.

Mindez Gyulainak sok műélvezetet, de ugyan
annyi tanulmányt és elmélyedést is jelentett, ő

1 Neue Preussische Zeitung. 1856. 165. (júl. 17.), 93. 
(ápr. 22.) sz.

2 Lásd Kocsi Károly berlini leveleit a Hölgyfutár
nak 1856. évi 26. (jan. 31.), 79. (ápr. 5.) számaiban.
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azonban sokkal szigorúbb bírája volt a német szí
nészetnek, mint Philaréte Chasles vagy a Hölgy
futárnak 1856. évi berlini levelezője. A kiválóbb 
német színészeket, kiknek érdemeiről annyit olvas
hatott Gutzkow lapjában, külön nem emlegette, még 
Dessoirt, Devrientet, Dawisont sem, holott ezeket 
többször láthatta Berlinben. A német színésznők 
közül is csak Seebachot s csak Gretchen szerepében 
bámulhatta,1 a berlini királyi színház személyzeté
ben viszont egyetlen kitűnöbb színésznőt, sem ta
lált. Amennyire visszariasztotta a német színészet 
nehézkes gondossága, annál inkább vonzotta a fran
cia és olasz színészetnek emelkedett szelleme, külö
nösen Ristori művészetének merész röpte. Hogy 
sokat gondolkodott a dráma, fokép a tragédia ter
mészetéről s a tragikumnak színpadi ábrázolásáról, 
azt leginkább bizonyítja ragyogó tollal megírt 
cikke,- melyben a nagy olasz színésznő művészetének 
méltó rajzát adta. A műbírálói tehetségnek ehhez 
a káprázatos tűzijátékához azonban a berlini szín
házi esték is szolgáltattak anyagot, elveket és szem
pontokat, amennyiben mélyebb bepillantást enged
tek a színészet rejtelmeibe.

A színi bíráló megfigyeléseinek mélységét s raj
zának biztosságát egyúttal elősegítették a német 
lapoknak színházi tudósításai is. Mennyire beleját
szottak a berlini színi bírálók eszméi Gyulainak 
Ristoriról szóló cikkébe is! Bármennyire kimagas-

1 Gyulai Pesten láthatta Seebachot a Faust előadá
sán, melyről Bäuerlenek 1855. évi Theaterzeitungjában 
a 632. lapon egy júl. 5-i pesti levél szól.

26*
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lőtt ugyanis Gyulai művészi rajza a berlini Ristori- 
' bírálatok közül, kétségtelen rokonságot árult el az
zal a Signora Iíistori című cikkel, melyben Relstab 
Lajos a Yossische Zeitung olvasói számára elemezte 
a nagy olasz színésznő játékát. Az irodalmi hatást 
még inkább elismerte Gyulai azzal, hogy nemcsak 
eszmékben, hanem itt-ott kifejezésekben is követte 
német műbíráló társát.1

Az értékes berlini hatások ellenére a német élet 
kevésbbé talált Gyulai kedélyében és ítéletében tel
jes visszhangra. Berlint már az első benyomások 
után nem épen barátságos városnak tartotta. Ha 
szívéhez szólt is a dolgos nemzetnek szigorúbb és 
egyszerűbb életfelfogása, annál inkább visszariasz
totta az a pietista protestáns szellem, mely a porosz 
kormányon és egyetemeken uralkodott. Riedl F ri
gyest meglepte Gyulainak egy berlini tárgyú novel
lájában a berlini arcok savanyú élességére tett tré
fás megjegyzés, s azt következtette belőle, hogy 
Gyulai még nem olvasta ki a sápadt arcokból a 
nagy porosz fellendülést.1 2 De vajon Bismarckon 
kívül ki sejtette volna IY. Frigyes Vilmos uralko-

1 Relstab Lajos a Yossische Zeitung 1855. évi 269. 
(nov. 16.) számában Signora Ristori című cikkében így 
ír Ristoriról, mint Stuart Máriáról: „Die Darstellerin 
war eine knieende Heilige. Schmerz, Demuth, Hoffnung, 
endlich süsser Friede, Gefühl seliger Verklärung 
schwebten in wunderbar gesteigerten Graden über die 
Züge hin.'1 Mennyire rokon ezzel Gyulainak finom 
rajza: „ ...e g y  térdelő szentté változik át. Fájdalom, 
alázat, remény olvadnak össze vonásain, s végre a tál- 
világi boldogság rejtélyes derűje sugárzik fel rajtok.“

2 Riedl Frigyes id. m. 45. 1.
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dósának legsötétebb éveiben a nemzeti élet derengé
sét'? Másrészt Gyulai nagyon is Heinének torzító 
szemüvegén keresztül látta a német életet. Ezért 
botránkozott meg a studensek cifra sapkáin és han
gos hazafias énekein. Ezért írta Csengerynek egv
1856. évi levelében: „Szegény Heinenek mindig 
igazsága volt, csak ő festette a németet híven“.

Az egyoldalúság meglátszik Gyulainak berlini 
környezetén is, amennyiben legállandóbb társaságát 
Nádasdy Tamás grófon kívül Bethlen Ferenc gr., 
Gáspár János és Zeyk József alkották. Különösen 
sok időt töltött el Gáspár körében. Ő említi levelei
ben, mint poharaztak együtt Pál napján a hazáért, 
mint sétálgattak a harsak árnyékában, miközben 
Gyulai és Zeyk a germán szépségekre tettek elmés 
megjegyzéseket.1 Ezzel a társasággal kapcsolódott 
Gyulai a berlini Magyar Egylet életébe is, melyet 
Berlinben lakó magyar iparosok alapítottak, hisz
1856-ban mind az öten adakoztak az Egylet cél
jaira.1 2 Az egyoldalúság nyomot hagyott azon a 
költői képen is, melyen Gyulai a berlini életnek 
cgy-két jellemző vonását örökítette meg. Ügy lát
szik, Gyulai részt vett barátaival egyiit a berlini 
Magyar Egylet bálján, egyúttal megismerkedett az 
egyik egyleti taggal, Glück Jánossal, ki egykori 
„Szerencse“ nevét némettel cserélte el s a Hölgy
futárnak berlini levélírója szerint még 1856-ban

1 Berde Mária: Gáspár János hagyatékából. Buda
pesti Szemle. 1917. évi 171. k. 224., 225. 1.

2 Szakács Mózes: A berlini magyar egylet tizen
nyolc esztendős életének némi vázlata. 1866. 26. 1.
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sem békült ki új nevével.1 Ezekből a benyomások
ból írta meg Gyulai művészi komikus rajzát, mely 
előbb Magyar bál Berlinben, később meg Glück- 
Szerencse úr címet nyert.1 2 A novella Berlin átala
kító hatásának találó torzképe, de minden egyéb, 
mint lírai lelkesedés hordozója. Mennyivel közvet
lenebbül nyilatkozik Gyulai elragadtatása, mikor 
párizsi élményeit vázolva, így ír Párizsról Nádasdy 
Lipótné grófnénak: „Itt minden nagyszerű, még a 
bűn is, még a nyomor is“.

Berlin nem is tudta Gyulaival Pestet elfeled
tetni. Ristoriról írt cikkében maga árulta el nagy 
honvágyát,. maga vallotta meg, mily örömest fel
cserélné az egész Unter den Linden-t Nagy Frigyes 
szobrával együtt Pestnek egyetlen szűk utcájáért. 
Gondolatát ellenállhatatlan erővel vonta magához a 
pesti irodalmi élet. Csengery Antalhoz Berlinből írt 
első levelében is izgatottan kérte, hogy Kemény báró 
minél előbb küldesse el számára a Pesti Naplót, 
Csengery pedig minél kimerítőbben írjon neki a 
pesti irodalom belső ügyeiről. Irodalmi kapcsolatait 
azonban nem nagy szerencse kísérte. Az első cikk, 
melyet ígérete szerint Kemény Zsigmond bárónak 
a Pesti Napló számára Ristoriról írt, a pesti sajtó
ban szenvedélyes vitákat idézett elő. Gyulai nem 
maradt adós a válaszokkal, de a Pesttől való nagy

1 Lásd az 1856. febr. 17-i berlini levelet a Hölgy
futárnak 1856. évi 46. (febr. 25 ) számában, továbbá Sza
kács Mózesnek a berlini Magyar Egyletről szóló füze
tében a 26. lapot.

2 Szelestey László: Szépirodalmi Album. 1858. — 
Gyulai Pál: Vázlatok és képek. 1867.
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távolság miatt mind az irodalmi harctól, mind a 
Pesti Naplótól vissza kellett vonulnia. Még több 
akadályt gördített írói tervei elé az a kötelezettség, 
melyet Szilágyi Ferenccel, a Budapesti Hirlap szer
kesztőjével szemben érzett. Azóta, bogy 1855. jún. 
30-án Gyulai befejezte a Budapesti Hírlapban Szép- 
irodalmi szemléjét, Szilágyi többször ígérte lapjá
ban épen Gyulai szavára hivatkozva, a szemle foly
tatását s benne a regények, novellák, színművek 
és a színészet bírálatát. Gyulai maga is, mint kül
földi útja előtt a Budapesti Hírlapban közölt leve
léből kitűnik, azt írta Szilágyinak, hogy adott sza
vának híve marad s az év végéig Berlinből is el
küldi az ígért cikkeket, de a megjelölt időpontig 
csak a Pesti Naplóhoz juttatta el Ristoriról- szóló 
cikkét. Gyulai a gyanúsításoktól s a külföldieske- 
dés vádjától hajtva, többször kérte Szilágyit, hogy 
mentse fel a becsületszó kötelezésétől, sőt azt is fel
ajánlotta, bogy ha a Budapesti Hírlapnak nem dol- 
gozhatik, máshová sem fog semminemű kritikai 
cikket dolgozni. Szilágyi azonban levelében ridegen 
visszautasított minden megalkuvást; 1855 decem
berében fenyegetőzött, 1856. márc. 3-án pedig két 
tekintélynek: Kemény Zsigmondnak s Gyulai bol
dogult atyjának szavával akarta Gyulait ígéretének 
beváltására rábírni. Gyulai ekkor tudtára adta, 
hogy kénytelen szavát megszegni s egy betűt sem 
ír, csináljon vele, amit tetszik. Szilágyi tovább is 
konokul ragaszkodott követeléseihez, de végre 1856 
novemberében Kemény Zsigmond br. és Csengery 
erélyesebb fellépésére engednie kellett; annyit mégis 
elért, hogy Gyulai egyelőre felhagyott minden
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bírálattal.1 Minthogy pedig Gyulai saját lírai költői 
eszméit sem tartotta a nyilvánosság elé valóknak, 
lassanként teljesen leszorult az irodalmi térről.

Az irodalmi munkásság méreteiből első pilla
natra az tűnhetnék ki, mintha Gyulai írói és költői 
egyéniségének fejlődését a berlini egyetemi év meg
akasztotta volna. Ez azonban csak látszat. Gyulai 
tulajdonkép berlini tanulmányaiban és tapasztala
taiban, valamint párizsi emlékeiben nagy szellemi 
értékeket gyűjtött maga számára. Egyfelől közel
ről ismerte meg a XIX. század tudományos törek
véseinek uralkodó szellemét, fökép a modern iroda
lomtörténeti kutatás titkait, másfelől Berlin és Pá
rizs színházaiban belelátott a küszködő iro
dalmi áramlatok mélyébe, a porosz társadalmi élet 
mozgalmaiban meg különösen az árnyékoldala
kat fedezte fel. Mintha lelkét Berlinnek örökké bí- 
rálgató és valóságot szomjúhozó szelleme hatotta 
volna meg, gondolkodása az életnek mind szélesebb 
területeit fogta át, mind szigorúbb ítélet felé hajolt 
s mind reálisabb jellemet Öltött. Épen a nagy való
ságok szeretetével és ismeretével vezette Gyulait 
berlini éve irodalmi pályájának tetőpontja felé. 
Ilyenformán gondolkozott Gyulairól saját kora is. 
A Hölgyfutár, mikor Gyulainak Berlinből való 
visszatéréséről megemlékezett, az irodalmi munkás
ság megszakadását így értelmezte: „E kiváló tehet
ségű írónk jelenleg olyanformán tesz, mint az eszé-

1 Lásd Gyulai Pálnak Csen sery Antalhoz s Ná- 
dasdy Lipótné grófnőhöz írt leveleit, továbbá Szilágyi 
Ferencnek és Csengery Antalnak Gyulai Pálhoz írt 
leveleit.
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lyes hadvezérek szoktak, kik gyakran visszavonul
nak, hogy erőt gyűjtve, annál sikeresebben léphes
senek előtérbe“.1 Mindazáltal kérdés, vajon Gyulai 
lelki világába Berlin után a külföldi visszavonulás 
vagy a pesti irodalmi élet hozott volna-e töhb érté
ket. A kérdés eldöntését a sors magának tartotta 
fenn.

Mikor Gyulai és grófi barátja 1856 augusztu
sának közepén Berlinből hazaérkeztek, Tamás gróf 
Nádasdladányban, a grófi család ősi birtokán, az 
otthon örömeinek adta magát át, Gyulai pedig inkább 
Pesten időzött s irodalmi kapcsolatait újította fel. 
Épen megérkezésük idején töltött Arany János 
Pesten egy hetet, s hogy az írói társaságokban 
Gyulai is jelen volt, sőt Nagykörösre is ellátogatott, 
azt bizonyítja Aranynak aug. 30-án Nagykörösről 
Tompához írt levelében e két mondat: „Találkoz
tam néhány emberrel. Hazajöttem Gyulaival“. A 
pesti mulatozást s Gyulainak nagykőrösi kirándu
lását Szilágyi Sándor is említi Szabó Károlyhoz 
1856. aug. 21-én írt levelében.1 2 E szerint Gyulai aug. 
17-én érkezett Nagykörösre s a hónap végéig szán
dékozott maradni. Ügy látszik, tervét megvalósí
totta, mert Arany aug. 30-án már azt írta, hogy 
maga ül otthon. Aug. 21-i levelében jegyezte meg 
Szilágyi Sándor Gyulairól, hogy nagyobb gaval
lér, mint amilyen berlini útja előtt volt, de más
különben mit sem változott.

1 Hölgyfutár. 1856. 188. (aug. 14.) sz.
2 Lásd Szilágyi Sándornak Szabó Károlyhoz 1856. 

aug. 21-én írt levelét az Erdélyi Múzeum-Egyesület le
véltárában.
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Sok régi emlék és gyöngéd kapcsolat vonta 
Gyulai lelkét Erdély felé is, de lekötöttsége miatt 
ezúttal nem juthatott el bérces szülőföldjére. An
nál inkább érdekelte a távolból testvéreinek élet
harca, valamint annak a nemesszívű leánynak sorsa, 
kinek lelki vonásait annyiszor megörökítette költe
ményeiben. A déési Pataki-házból szomorú hírek 
érkeztek hozzá. Pataki Emilia, ki annyiszor szavalt 
a dobogón árvák és szenvedők érdekében, hirtelen 
tífuszban megbetegedett s a halállal viaskodott. 
Utolsó óráiban, mintha életének titkát árulta volna 
el, lázálmában Aranynak Visszatekintés című köl
teményéből szavalta : „ É hl is éltem . . .  vagy nem 
élet születésen kezdeni 1“ Okt. 2-án dobbant szíve' 
utolsót. Két nap múlva pedig nagy gyászoló kö
zönség jelenlétében búcsúztatta a letört virágot 
Medgyes Lajos, a deési ref. egyház költő papja.1 
Gyulai magánúton hamarabb értesülhetett a szo
morú esetről, de legkésőbb mindent megtudott a 
Kolozsvári Közlönynek okt. 11-i számából, mely 
még Pesten érfe. A hangulat, mellyel egykori esz
ményképétől búcsúzott, rokon volt azzal a borús 
költői eszmével, mellyel A menyasszony című, 1856. 
évi költeményében a saját virágai között elhervadt 
menyasszonyra gondolt.

A szünidő gyorsan elrepült, úgyhogy határozni 
kellett az egyetemi tanulmányok folytatásának he
lyéről is. A család most katolikus szellemű kör
nyezetre gondolt s a müncheni egyetemet válasz
totta, melyet Gyulai maga is melegen ajánlott egyik

1 Papp Ferenc: Gyulai Pál és Pataki Emilia. Iro
dalomtörténeti Közlemények. XXXVII. 1927. 179., 180.1
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régebbi levelében Nádasdy Lipót grófnak. A Hölgy
futár jelentése szerint Gyulai okt. 15-én indult el 
Nádasdy Tamás gróffal együtt Münchenbe. Első 
pihenőjük Bécs lehetett, minthogy Gyulai egy 
müncheni levelében azt a megjegyzést tette, hogy 
Pesten és Becsben keveset volt együtt Tamás 
gróffal.

Az utat Gyulai és Tamás gróf hosszabb és rö- 
videbb kiszállással Drezdán és Lipcsén keresztül 
tették meg. Okt. 26-án Gyulai mégis azt írhatta 
Nádasdy grófnénak, hogy már néhány nap óta van
nak Münchenben. Meglehetősen korán érkeztek, 
mert az egyetemi előadások csak nov. 10-én kez
dődtek. Elég idejük volt tehát addig arra, hogy az 
i sar-parti bajor főváros természeti szépségeiben 
gyönyörködjenek, s hogy a művészeti gyűjtemények 
nevezetességeit megismerjék. A kellemes benyomást 
növelte az a kitüntető figyelem, mellyel az egyetem 
rektora, Lasaulx, ünnepélyes beiktatásukkor Tamás 
grófot fogadta.1 Gyulai, hogy az egyetemi életet 
minél vonzóbbá tegye, tanulmányaiknak elrende
zésében különös tekintettel volt mindkettőjüknek 
egyéniségére. így jelentette nov. 6-án Nádasdy 
Lipót grófnak, hogy Tamás gróf Bluntschlitól ál
lamjogot, Hermanntól nemzetgazdaságtant, Liebig 
bárótól kísérleti vegytant fog hallgatni.1 2 Ez idö-

1 Lásd Gyulai Pálnak Nádasdy Lipót grófhoz 1856. 
nov. 6-án írt levelét s a müncheni egyetem anyakönyvé
nek 1856. nov. 4-i bejegyzését.

2 A müncheni egyetem anyakönyve szerint Ná
dasdy Tamás gr. Bluntschlitól államjog helyett keres
kedelmi és váltójogot hallgatott.
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tájban írta Csengerynek is, hogy valamivel dere
kabb előadásokat szemelt ki maga számára Mün
chenben, mint Berlinben; ilyenek voltak az egye
temi feljegyzések alapján: Hermann nemzetgazda
ságtana, Carriere széptana a nevezetesebb művek 
magyarázatával együtt, továbbá Riehl középkori 
művelődéstörténete. A szép remények azonban, me
lyek ezekhez a tanulmánytervekhez fűződtek, csak
hamar szétfoszlottak.

Nádasdy Tamás gr. november közepe táján 
holmi családi pénzügyek rendezése végett Berlinbe 
utazott, az úton meghűlt s nov. 27-én1 este lázasan 
érkezett vissza Münchenbe.. Gyulai azonnal orvost 
hivatott, ki a beteget lefektette. Azóta Gyulai éjjel
nappal a kimerülésig ápolta barátját s napról- 
napra értesítette az aggódó szülőket. Dec. 3-án a 
tífusz már teljes erővel kitört, úgyhogy Gyulai 
Nádasdy grófnét sürgősen hívta Münchenbe. Dec. 
13-án éjjel a lesújtott anya és a hű barát együtt vir- 
rasztottak a nagybeteg ágya mellett s éjfél után 
egy órakor együtt fogták be a megholtnak szemét. 
A haldoklónak utolsó szava Gyulaihoz ez volt: 
„Édes barátom, ments meg; nagy veszélyben va
gyok“.1 Gyulait lelke mélyéig megrendítette a ha
lál kegyetlen munkája. Münchenből írta Arany Já 
nosnak, hogy anyja halála óta nem sírt annyit, mint 
ama komor dec. 14-i napon; egyaránt siratta a ko-

1 Lásd Gyulai Pálnak Nádasdy grófhoz, Nádasdy 
grófnéhoz, Csengery Antalhoz s Arany Jánoshoz írt 
leveleit, valamint Nádasdy Tamás grófnak Gyulaihoz 
1856. nov. 20-án írt levelét, mely a Nemzeti Múzeum 
kézirattárában van.
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rán elhúiiyt ifjút s a bánatba merült anyát. Még 
egy szomorú baráti szolgálat .teljesítése várt reá. 
Dec. 16-án indult el Münchenből, hogy a holttestet 
a vasmegyei Lékára, a Nádasdy-család halottainak 
nyugvóhelyére kísérje el. Ö fogalmazta meg dec. 
14-én azt a levelet is, melyben Nádasdy Lipót gr. 
Léka urának, Eszterházy hercegnek jelentette, hogy 
fiának hűlt tetemeit Lékára indítja. Nádasdy Lipót 
gr. még dec. 23-án írt levelében is utasításokat kül
dött Pestről Gyulainak a lékai temetésre nézve.1 
A kegyelet adójának lerovását jelezte ez időtájt a 
Magyar Sajtónak 1856. dec. 24-i számában a követ
kező bécsi hír: „Néhány nap óta körünkben van 
a nemesszívű ifjú, Gyulai Pál, ki éjet-napot eggyé 
tett az ifjú Nádasdy Tamás gr. betegágya mellett. 
Most a fiatal gróf holttestére vár itt, melyet a csa
ládi sírboltban való eltakarítás végett Lékára fog 
kísérni.“ A grófi család és Gyulai gyászában részt 
vett a magyar társadalom és irodalom is. A M. T. 
Akadémia érzelmeit Eötvös József br. tolmácsolta 
abból az alkalomból, hogy Nádasdy Ferenc gr. a 
Nádasdy Tamás-díj alapjául elhúnyt bátyjának 
5000 forintnyi összegét tette le. A Pesti Naplóban 
Csengery Antal, a Vasárnapi Újságban a Tört re
mények című cikk írója, a. Magyar Sajtóban Beöthy 
Zsigmond, a Gróf Nádasdy Tamás című költemény 
szerzője és Batizfalvi Samu áldoztak az elhúnyt, 
ifjú gróf emlékének.1 2

1 Gyulai fogalmazványa s Nádasdy Lipót gr. le
vele a Nemzeti Múzeum kézirattárában van.

2 Vasárnapi Újság. 1857. 3. és 1858. 19. sz. — Pesti 
Napló. 1857. 10. (jan. 14.) sz. — Magyar Sajtó. 1857. 11. 
(jan. 15.), 20. (jan. 25.) sz.



414 PAPP FERENC:

A megrendítő gyászesettel befejeződött Gyulai 
külföldi tanulmányainak kora. Müncheni hónapjai
nak hatása nem vetekedhetik a tartalmas berlini 
év benyomásaival. Az egyetemi előadásokat való
jában csak néhány hétig, körülbelül november vé
géig kísérhette figyelemmel. Másrészt, mint Csen- 
gerynek írta egyik levelében, a müncheni egyetemet 
nagyon törpének tartotta a berlinihez képest. Leg
inkább érdekelhették Gyulait Carriere-nek széptani 
előadásai,1 de Angyal Dávid szerint ezek is csak 
kételkedést ébresztettek benne a bölcseleti széptan 
értéke iránt.1 2 Carriere legfeljebb a realizmus és 
idealizmus összeegyeztetésének elvével erősíthette 
meg Gyulainak széptani meggyőződését.3 Nem elé
gítették ki Gyulai ízlését a müncheni színházak 
sem; azt írta róluk, hogy nagyon rosszak s a pes
tieknek színvonalát meg sem közelítik. Gyulainak, 
mint leveleiből kitűnik, volt szeme München szobrai 
és egyéb műalkotásai számára, de a bajor nemzeti 
önérzetnek nagyzoló művészi kifejezése mindig 
gúnymosolyra indította.4 Ezekután nem csoda, ha 
müncheni emlékei annyira elhalványultak az idő 
ködében. Évtizedek múlva, mikor egyik költemé
nyében visszaemlékezett azokra a külföldi folyókra, 
melyek életében mélyebb nyomot hagytak, csak a

1 Carriere előadásainak címe: Aesthetik in Ver
bindung m it der Charakteristik ausgezeichneter Kunst
werke und ihrer Meister.

2 Angyal Dávid: Gyulai Pál. 58. 1.
* Moriz Carriere: Aesthetik. 3859. I. 531.1., II. 634. 1.
4 Lásd Gyulai Pálnak Csengery Antalhoz 1856. okt. 

31-én írt levelét.
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Spreet és a Szajnát említette, míg a zöldhullámú 
Isarról megfeledkezett.1

A baráti szívnek nemes önáldozata mégis meg
őrizte Gyulai emlékezetében München képét. A küz
delem, melyet barátjának megmentéséért folytatott, 
feltárta előtte a féltett életnek teljes értékét. A 
gyászeset napján, dec. 14-én Csengery Antalhoz írt 
levelében a megválás pillanatára célozva, így álla
pította meg veszteségének nagyságát: „Csak e pil
lanatban éreztem, mennyire szeretem e fiút“. Az 
együtt eltöltött évnek felemelő és komor emlékei 
kapcsolták össze Gyulait továbbra is a grófi csa
láddal. 1860-ban is, mikor Bat atom halálára című 
költeményében költői emléket akart állítani elhúnyt 
barátjának, a müncheni izgalmas éjszakák rajzában 
egyaránt éreztette saját szívének s az anyai szívnek 
gyötrelmeit. A közös fájdalomnak költői kifejezése 
e végső versszak:

És látlak ismét. . .  Ágyadhoz borulva,
Sír szobraként, ott térdel még anyád.
Arcod mi nyúgodt és mégis mi dúlva,
Ó mennyi könny és kín fagyott reád!
Mi szomorú vagy a halottas ágyon . . .
S meg-megsiratlak, szeretett barátom.

Körülbelül tizennégy hónapot töltött el Gyulai 
az 1856. év végéig a német és francia műveltség 
vonzókörében. Ez az időszak teljesen különbözik 
attól a harmadfél évtől, melyhez Gyulainak izgató

1 Gyulai Pál: Leányfalván. (Gyulai Pál Költőmé- * 
nyel. II. 1904. 207., 208. 1.)
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pesti hírlapírói emlékei fűződtek. Míg Pest lázas 
írói munkát követelt tőle, majd irodalmi ármányok 
közé sodorta s szegényes bohéméletet kínált neki, 
addig a külföld kényelmet, nyugalmat s előkelő 
szellemi légkört biztosított számára. Ha azonban 
a sors egyidöre pihenőt adott is a fáradt idegek
nek, annál nagyobb mozgalmat idézett elő a lélek 
mélyén Gyulai világnézetének rohamos fejlődése. 
Gyulai nem időzhetett sokáig a gondolkodó német 
nemzet körében a nélkül, hogy az emberiség nagy 
kérdései ne foglalkoztatták volna. Minél inkább 
megismerte az európai műveltség értékeit, annál 
tisztábban látta az irodalmi ízlés jelentőségét a 
nemzetek emelkedésében és süllyedésében s annál 
inkább ragaszkodott ítéleteiben a valóság és esz
mény tiszteletéhez. Érzelemvilágának is a való élet
tel való szoros kapcsolat adott határozott jellemet. 
Mily magasságokat ért el családi érzése barátja 
iránt tanúsított atyai indulatában s az önfeláldozó 
anyai szeretet tiszteletében! Mindez valójában az 
ítélő és erkölcsi erőnek gazdag kibontakozása, de 
egyúttal nagy ígéret az írói és költői egyéniség al
kotó munkája számára is.



A HAZATÉRT ÍRÓ ÉS SZENDREY MARI.

Mikor az 1856. év végén Nádasdy Tamás gr. 
koporsója mögött bezárult a lékai vár sírboltjának 
ajtaja, Gyulai a komor téli időben sötét kedéllyel 
vette útját Pest felé.1 Mélyen megrendülve temette 
a szép reményeket, melyeket egykor ifjú barátjának 
jövöjéliez fűzött, s azt hitte, hogy az utolsó hetek 
izgalmai hosszú időre tönkretették munkakedvét. 
Attól is tartott, hogy jelenléte a gyászoló szülőket 
csak veszteségükre fogja figyelmeztetni. Nádasdy 
gróf és neje azonban annál közelebb érezték ma
gukat Gyulaihoz, minél inkább elfoglalta lelkűket 
kedves halottjuk emléke; azért ajánlották fel neki 
állandó lakásul pesti otthonukat. Így szállott meg 
Gyulai Pesten a Bálvány-utca 7. szám alatt levő 
Nádasdy-házban. Egyelőre itt is bántotta a pesti 
élet mozgalmassága és zaja. Amint müncheni leve
lében vágyakozva emlegette Nagykőröst, Arany 
Jánosnak csendes otthonát s szép családi körét,

1 Lásd e fejezetnek részletesebb kidolgozását Papp 
Ferencnek A hazatért író és Szendrey Mari című érte
kezésében a Berzeviczy-emlékkönyvben. 1934. 175—199. 1.

27
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most is ott keresett zaklatott lelkének gyógyító 
nyugalmat. Alighogy Pestre érkezett, sietett ki 
Nagykörösre. Kemény Zsigmond báróval akart 
együtt menni, de Keményt betegsége tartotta visz- 
sza Pesten. Gyulai még jan. 14-én is Nagykörösön 
időzött; itt vette Keménynek mentegetőző levelét. 
Jan. 18-ára azonban már visszakerült pesti laká
sára; innen kérte levelében Aranyékat, hogy küld
jék utána náluk felejtett holmiját: úti takaróját 
és mellényét.1

Egy idő múlva Gyulainak kételyei támadhat
tak, vajon nem él-e vissza a grófi család szívessé
gével, másrészt magát is feszélyezhette előkelő kör
nyezete. Jan. 18-i levele szerint is azért küldette 
Aranyékkal takaróját és mellényét Csengeryhez 
vagy Pákhhoz, mert nem szerette volna gondatlansá
gának bizonyítékait Nádasdy gróf inasai között 
kézről-kézre járatni. Arany még márc. elején 
a Bálvány-utcába, ápr. 18-án pedig már a Nádor 
vendéglőbe irányította Gyulaihoz írt leveleit. Itt 
lakott Gyulai egészen novemberig. E hó második 
felében írta ugyanis Salamon Ferenc Aranynak 
mint újságot, hogy Gyulai ismét visszatért régi 
szállására, egykori kedves emlékeinek színhelyére.1 2 
Ekkor foglalta el Gyulai újra az Űri-utcában a 13. 
számú házban régi, második emeleti szobáját, hol

1 Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz s Arany 
Jánosnak és Kemény Zsigmond bárónak Gyulai Pál
hoz 1856 végén és 1857 elején írt leveleit.

2 Lásd Salamon Ferencnek Arany Jánoshoz kelte
zés nélkül, de 1857. dec. 10. előtt írt levelét a M. T. Aka
démia levéltárában.
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egykor lakótársával, Pákli Alberttel együtt oly ne
héz, de tartalmas és sokszor vidám napokat élt át. 
Pákh a házban lakott ugyan, csak más lakásba vo
nult át, míg Gyulai —■ Aranynak egyik levele 
szerint — Pfeiferrel, a könyvkiadóval költözött 
össze. Gyulait sok emlék kötötte az ódon pesti ház
hoz. Különösen mély nyomot hagytak lelkében két 
utolsó legényévének derűs mozzanatai, főkép sors
döntő szerelmének mozgalmai, azok a csillogó ál
mok, melyek egyszerű legény szobáját annyi fény
nyel vonták be. Ezeket érintette egyik visszaemlé
kezésében, mikor oly meghatva emlegette egykori 
háziurának, az aranyművesnek utcára nyíló bolt
ját, melyben valamikor menyasszonyának jegy
gyűrűjét vette.1

Amily könnyű szívvel mondott le Gyulai a vál
tozatos benyomásokról és tanulmányokról, melyek 
külföldön vártak volna rá, annál hamarabb és an
nál mélyebben izgatták Pesten tevékenységhez szo
kott szellemét az irodalmi hatás rejtelmei. Arany
hoz írt levelei s a bennük egyre szaporodó irodalmi 
hírek, valamint a Pesti Naplóban egymásután meg
jelent cikkei jellemzően bizonyították, mennyire 
uralkodott gondolkodásán az irodalom. Mikor 1857. 
febr. 25-én írt levelében Aranyt mindenáron meg 
akarta nyerni a Budapesti Szemle ügyének, meny
nyi komoly elhatározás nyilatkozott e mondatában: 
„Egyesülni fogunk mindnyájan, kik egymáshoz 
vonzódunk, s összes erőnket felajánljuk“. Irodalmi

1 Gyulai Pál: A Vasárnapi Újság XXV. évfordu
lóján. (Emlékbeszédek. II. 1902. 64., 54. 1.)
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tervei számára biztos alapot nyújtottak rendezett 
pénzügyi viszonyai. Amint külföldi leveleiben 
mindig a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott Ná- 
dasdy Lipót gr. gondoskodásáról, bizonyára az el
válás alkalmával is éreznie kellett a grófi családnak 
nemes bőkezűségét. Nagy segítségére voltak pesti 
kiadásaiban jelentős írói tiszteletdíjai is. Ezért 
nem szorult arra, hogy fárasztó iskolai munkával 
kösse le idejét. Nem is tanított másutt, mint a két 
protestáns egyház közös alkotásában, az ev. ref. 
teológiai intézetben, hol a magyar irály tant adta 
elő az első éves növendékek részére; ezekkel adott 
számot 1857-ben és 1858-ban a július végi vizsgá
kon. Valójában azonban Gyulait épúgy egyházá
nak érdeke vezette, mint az intézetnek valamennyi 
tanárát, kiknek önzetlenségét Török Pál, ref. fő
esperes 1857-ben a siker megállapításában oly hálá
san emelte ki.1 Saját függetlenségét féltette akkor 
is, mikor 1857 szeptemberében nem fogadta el azt 
a magyar nyelvi és irodalmi tanári széket, melyre 
a Magyar Kereskedelmi Akadémia bívta meg. A le
mondást a Hölgyfutár is azzal okolta meg, hogy 
Gyulai tehetségét és szorgalmát csupán irodalmi 
munkásságára akarja fordítani.1 2 Valóban Gyulai, 
mintha a hosszas távoliét után magyar irodalmi 
kapcsolatainak meglazul ásáért akart volna magá
nak kárpótlást szerezni, minden figyelmét és idejét 
az irodalom számára kívánta biztosítani.

1 Magyar Sajtó. 1857. 176. (aug. 4.) sz. — Pesti 
Napló. 1858. 140. (júl. 14.) sz,

2 Hölgyfutár. 1857. 219. (szept. 26.) sz. — Magyar 
Sajtó. 1857. 225. (okt, 3.) sz.
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Pest szellemi élete két év alatt olyan nagy fej
lődésen ment keresztül, liogy joggal követelhette 
maga számára Gyulai teljes érdeklődését. Deák Fe
renc az évnek nagy részét már a fővárosban töl
tötte, hogy egyéniségének rendkívüli erejével 
gyűjtse egybe a széthúzó politikai törekvéseket. 
Vele együtt ragadta magához a nemzet vezetését a 
Pesti Napló, melyre Kemény Zsigmond br. nyomta 
rá szellemének bélyegét, úgyhogy Deák hívei elő
ször az irodalomban vívták ki eszméik diadalát. A 
hatás tényezői a Pesti Napló szerkesztőségének tag
jain kívül a nagy tanácsadók: Csengery Antal és 
Eötvös József br. voltak; az irodalmi élet elmélyü
lését viszont Pákh Albert lapjának, a Vasárnapi 
Újságnak meglepő népszerűsége s Csengery Antal 
magas színvonalú revue-jének, a Budapesti Szem
lének megteremtése jelezte. Mennyi értékes kapcso
lat s mennyi tartalmas harc várt itt Gyulaira! Ha 
azonban Gyulai otthon érezte magát a mozgalmas 
irodalmi életben, tőle is sokat vártak az irodalmi 
körök. Elsősorban természetesen saját irodalmi 
pártja, Salamon Ferenc szerint az irodalmi Deák
párt, mérlegelte a mind merészebben kibontakozó 
írói és költői egyéniség jelentőségét.

Legtöbbet érintkezett Gyulai Pesten Pákli 
Alberttel; egyik visszaemlékezése szerint majd min
den nap meglátogatta. Utoljára Münchenből Grä- 
fenbergbe küldött neki levelet, hol Pákh a híres 
vízgyógyintézetben hasztalan keresett gyógyulást 
lábbajára. Pákhot mélyen meghatotta akkor Gyulai 
barátsága, s levelének szavai szerint hálásan szőri-
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tóttá meg a feléje nyújtott kezet.1 Pesten még kö
zelebb jutott egymáshoz a két barát; csak Gyulai 
gúnyolta kevesebbszer a Vasárnapi Újságot, sőt 
néha maga is írt a lapba. Mily lelkesítő lehetett a 
fiatalabb írótárs számára a beteg szerkesztő példa- 
adása, ki szenvedései között egyre szépítette, gazda
gította lapját s egy eljátszott élet romjain a nem
zeti megújhodásról álmodozott!

Mint Pákh Albert, épúgy Csengery Antal is 
fenntartotta a kapcsolatot a külföldön tartózkodó 
Gyulaival. Sűrű levelezés folyt közöttük, s a baráti 
megszólításig is leveleikben jutottak el. Gyulai ber
lini, párizsi s müncheni benyomásairól adott szá
mot, Csengery viszont a pesti irodalmi életről kül
dött pontos értesítéseket, sőt néha Gyulai irodalmi 
harcainak is irányt adott. Minél nagyobb értéknek 
tai'totta a hű barát Gyulai jellemét és tehetségét, an
nál féltőbb gonddal ügyelt pályájára Pesten is. Bi
zonyára ő nyerte meg Gyulait az ev. ref. teológiai 
intézet ügyének, hiszen maga is a lelkes tanári kar
hoz tartozott s tiszteletdíját az intézet céljaira aján
lotta fel, Gyulai távozása után pedig a magyar 
irálytan előadására is vállalkozott.1 2 Csengery kü
lön ősén nagy szerepet szánt Gyulainak a Budapesti 
Szemlében s határozottságának fényes tanújelét 
adta, mikor Gyulai harcias kritikai dolgozatainak 
helyet adott folyóiratában, habár ezzel saját népsze
rűségét kockáztatta, Csengeryt azonban nemcsak az

1 Lásd Pákh Albertnek Gyulai Pálhoz 1856. nov. 
25-én írt levelét a Nemzeti Múzeum kézirattárában.

2 Magyar Sajtó. 1857. 176. (aug. 4.) sz. — Hölgyfu
tár. 1857. 216. (szept. 22.) sz.
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író eszméinek sorsa érdekelte, époly őszintén részt 
vett a. jó barát szívének legbensőbb ügyeiben is. 
Erre a bizalmas viszonyra célzott 1858. ang. 4-én 
bátyjához írt levelében, mikor Gyulai esküvőjéről 
így nyilatkozott: „En voltam a násznagy és vőfély 
egy személyben.“ 1

Még szorosabb kapcsolatba került Gyulai az 
irodalmi élettel a Pesti Napló révén; azért gyakran 
megfordult a szerkesztőségi irodában. A lapot 1857. 
dec. 10-éig Pompéry János szerkesztette, azontúl 
„szerkesztő vagy főmunkatárs“ címmel Kemény Zsig- 
mond br. vezette. Pompéry is örömest látta Gyulait 
munkatársai között, bár a hatásban inkább szerette 
a feltűnő, mint a mély tartalmat. Ä szíves barátság 
ellenéro azonban nem mindig tudta Gyulai szem
pontjait méltányolni; azt hitte, hogy Eötvös báró 
regényének bírálatától s Erdélyi támadásától is 
csak aggodalmaskodó írásmódja miatt húzódott.1 2 
Különösen értékes társaságot talált Gyulai a Pesti 
Napló szerkesztőségében Kemény Zsigmond br. 
vonzókörében, hol Tóth Kálmán emlékezése szerint 
ki-bejárt a sok tudós, poéta és más efféle ember s 
nagy vitatkozást indítottak.3 A szerkesztőség, me
lyet Kemény báró vezetésével Danielik János kano
nok és Fáik Miksa, mint fömunkatársak, továbbá 
Greguss Ágost, Királyi Pál, Pompéry János és 
Salamon Ferenc alkottak, maga is egész kis akadé-

1 Csengery Antal Hátrahagyott iratai és feljegy
zései. 1928. 462. 1.

2 Angyal Dávid: Fáik Miksa és Kecskeméthy 
Aurél elkobzott levelezése. 1926. 620. 1.

3 Tóth Kálmán: Irka-firkák. 1877. 142. 1.
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mia volt. Itt ismerkedett meg Gyulai közelebbről 
Deák Ferenccel is, kit a Pesti Napló szerkesztésé
nek minden mozzanata érdekelt, de azért többször 
másutt is találkozhatott vele, akár Ráth Mór könyv- 
kereskedésében, akár Deáknak Angol Királyné-beli 
lakásán. Deák rokonérzését egyaránt kiérdemelte 
férfias jellemével s kiváló írói tehetségével. Míg 
azonban Deák egyéniségében mindig maradt valami 
lenyűgöző, addig Kemény báró sokkal közvetleneb
bül nyilt meg Gyulai előtt. A kölcsönös vonzalom 
vezette őket közösen tervezett nagykőrösi kirándu
lásaikban is. Mikor Gyulai 1857 januárjának első 
felében hosszabb időt töltött Aranyéknál, Kemény 
jan. 13-áp Gyulaihoz írt levelében így mentette tá
volmaradását: „Nem várhattak úgy engemet, mint 
én vágytam menni, de még beteg vagyok.“ 1 Gyulai 
jan. 1.8-i levelében is azt írta Aranynak, hogy mi
helyt Kemény visszatér németországi útjáról, 
együtt látogatnak el Nagykőrösre.1 2 Úgy látszik, 
Gyulai is egyetértett azzal az irodalmi tervvel, 
melynek Kemény Zsigmond br. 1857. márciusában 
Nagykőrösön Aranyt akarta megnyerni. Bizonyára 
Gyulai is részt vett volna a tervezett zsebkönyvben, 
mellyel, mint a magasabbrendű irodalom nyilatko
zásával Kemény az üzletszerű irodalmat akarta 
ellensúlyozni, hiszen a zsebkönyv kiadására épen

1 Lásd Kemény Zsigmond bárónak Gyulai Pálhoz 
„Pest 13-án" keltezéssel s „Pesth 18/ií! postai bélyegzés
sel küldött s 1857. jan. 13-án írt levelét a M. T. Akadé
mia levéltárában.

2 Gyulai Pál levelének keltezése: „Pest, jan. 18, 
856." így javítandó: „Pest, jan. 18. 1857."
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Gyulai lakótársa, Pfeifer vállalkozott volna.1 Ke
mény nagyra becsülte Gyulai írói egyéniségét s 
szabad teret engedett számára a Pesti Naplóban, de 
Tóth Kálmán megfigyelése szerint épúgy szerette 
Gyulai társalgását is, ki ingerkedö modorával sok 
apró és nagy vitába tudta belevinni. Másrészt amint 
Kemény 1857. jan. 13-i levelében őszintén tárta fel 
magánviszonyait, Gyulai is együttérzéssel figyelte 
Kemény életét s 1858 tavaszán együtt aggódott Ke
mény barátaival a kimerült szervezet összeroppa
násán. A bizalmasabb baráti viszony jeléül szállott 
Gyulai az 1858. év pünkösdje táján is Kemény 
Zsigmond báróhoz, ki ekkor a Svábhegyre költözött 
s a viruló hegyvidéken keresett üdülést fáradt ide
geinek. 1 2

A közvetlen érintkezés mélyítette ki Gyulainak 
Eötvös József báróhoz való viszonyát is. Hozzá 
Gyulait a hála kötötte, hiszen elsősorban Eötvös 
báró ajánlatának köszönhette azt a szellemi gazda
godást, melyet számára külföldi tanulmányai és él
ményei jelentettek. Ily gyöngéd indítékok tarthat
ták vissza Gyulait 1857 nyarán Eötvös báró regé
nyének A nővéreknek bírálatától, habár Pompéry 
azzal gyanúsította meg, hogy a bírálattal fél év 
alatt sem tudott volna elkészülni. Annál készsége
sebben vállalkozott 1857 őszén annak a sok gonddal 
és fáradsággal járó feladatnak megoldására, me
lyet Eötvös József br. hordott a szívén. Tulajdon-

1 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
III. 1888. 415. 1.

2 Degré Alajos: Visszaemlékezéseim. II. k. 1884. 
196. 1.
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kép Vachott Sándorné felsegéléséről volt szó, ki fér
jének őrültsége miatt alig tudta gyermekeit nevel
tetni. Eötvös József br. gondolata volt a Remény 
című zsebkönyv kiadása, melyet Vachott Sándorné 
neve alatt Gyulai szerkesztett. Gyulai nagy becs
vággyal fogott a munkához, élénk levelezést folyta
tott azokkal az írókkal, kiknek közreműködésére 
számított, s majd Szász Károlyhoz, majd Lévay 
Józsefhez, majd Aranyhoz kopogtatott be. A leg
több író és költő értékes darabbal vett részt a zseb
könyvben; maga Eötvös József br. lírai költemé
nyeinek gyűjteményét ajánlotta fel. Csak Pompéry 
lehetett kivétel, ki egy kiadhatatlan, csúfondáros 
epigrammát küldött Gyulainak.1 Vachott Sándorné 
s vele együtt Eötvös József br. meg lehettek elé
gedve az elért eredménnyel. A lapok nem győzték 
eléggé magasztalni a gazdagságot és ügyes tapinta
tot, mely az almanach szerkesztésében nyilatkozott. 
A Pesti Naplóban Salamon Ferenc ismertette a kö
tetet, s míg egyfelől Eötvös József br. lírai költé
szetét jellemezte, másfelől a tartalom választékos
ságát a szerkesztő érdeméül rótta fel.1 2

Bármennyire mozgásba hozták is azonban 
Gyulai kedély- és gondolatvilágát a pesti irodalmi 
körök, mindig a tisztelet és szeretet érzésével gon
dolt Nagykörösre s benne Arany János nemes alak
jára. Külföldről ugyan csak egyszer írt Aranynak

1 Lásd Gyulai Pálnak Lévay Józsefhez, Szász Ká
rolyhoz, valamint Arany Jánosnak és Pompéry János
nak Gyulai Pálhoz 1857-ben írt leveleit.

2 Salamon Ferenc: Két ú j zsebkönyv. Pesti Napló. 
1858. 19. (jan. 24.) sz.
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levelet, de érte való lelkesedésének ott is határozott 
jeleit adta. Mint Szilágyi Sándornak Berlinből írta, 
Párizsban sokat beszélt Aranyról az ottani magya
roknak s Arany több elégiájának elszavalásával 
könnyekre indította őket. A Pesti Naplónak 1856. 
jún. 28-i számában is azért szólalt fel, hogy megkö
szönje a lelkesedésig menő méltánylást, mellyel 
Greguss Ágost Aranyról szólott. Szilágyi Sándor
hoz írt levelében viszont nemcsak Aranyt köszön
tötte, hanem egyúttal Arany gyermekeinek is ber
lini emléktárgyakkal kedveskedett. Ezekután ért
hető, hogy mikor Gyulai 1856 végén visszatért 
Pestre, egyik első útja Nagykörösre vezette. Arany 
annál szívesebben fogadta Gyulait Nagykőrösön, 
mert Gyulai szellemi mozgékonysága mindig föl
rázta nyomott kedélyhangulatából, melyet legin
kább betegsége idézett elő. örömest hallott Arany, 
egyet-mást a pesti irodalmi mozgalmakról is, mint
hogy az idegesség, mely szervezetén elhatalmaso
dott, szinte elszakította a fővárostól. Az 1857. év 
végén is azt írta Tompának: ,,Pesten, több egy éve, 
hogy nem voltam.“ Másrészt Gyulainak is nagy gyö
nyörűséget szereztek a nagykőrösi napok. Mily fel
emelő lehetett látni a nagy költői egyéniséget csa
ládja körében! Arany és Gyulai ekkor beszélték 
meg legzavartalanabbul a magyar irodalom ügyét, 
ekkor tisztázták esztétikai nézeteiket s ekkor álla
píthatták meg gondolkodásuknak és ízlésüknek 
egyezését. Ez a teljes összhang vonzotta egymáshoz 
a rokonlelkeket 1857-ben.

A szeretetből azonban, melyet Gyulai Arany 
iránt érzett, bőven kijutott az Arany-család minden
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tagjának is. Alig volt valaki, ki inkább tudta volna 
értékelni azt a hűséges gondoskodást, mellyel Aranyt 
neje vette körül, mint Gyulai. Azért mindenre kész
ségesen vállalkozott, ha a jóságos háziasszonynak 
valamiben segítségére lehetett. Hasonlókép részt 
vett Arany gyermekeinek örömében és bánatában 
is. Mily körültekintéssel fogott annak a fuvolának 
megvételéhez, melyet Arany rendelt meg fia szá
mára, s mely Arany szerint a kis Laci nappali óha
jainak s éjjeli álmainak örökös tárgya volt! A vá
sárlásba belevonta Brassait is, s mivel ez fuvola 
dolgában nem érezte magát szakembernek, a szín
ház első fuvolásával intéztette el a kényes ügyet. 
Másrészt mennyire megdöbbentette 1857 februárjá
ban az a hír, hogy Arany leánya, Julcsa orbáncba 
esett! „Csak az a jó kis lyány gyógyuljon meg!“ — 
sóhajtott fel gyötrő aggodalmak között Aranyhoz 
írt válaszában. Az igazi együttérzés vezette akkor 
is, mikor Aranyt rábeszélte, hogy fogadja el azt a 
négy vasbánya-társasági részvényt, melyeket Ko
vács Lajos Arany gyermekeinek ajánlott fel.1

Különösen kedvesen fogta fel Gyulai Arany 
Julcsával szemben pártfogói szerepét, mikor 1857 
áprilisában a betegségéből felgyógyult leány Csen- 
geryéknél Pesten hosszabb időt töltött. Az élénk 
szellemű s jókedvű leány, ki tizenhatodik évével 
már nagy leány számba kezdett menni, tulajdonkép 
ekkor élvezte először igazán Pestet, s Csengeryék 
és Gyulai mindent megtettek, hogy felejthetetle-

1 Lásd Arany Jánosnak és Gyulai Pálnak 1857. évi 
levelezését.
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nekké tegyék számára pesti élményeit. Csengeryék 
társaságba vitték, Gyulai meg a színházba kísérte 
el, miután Kemény báró többször felajánlotta neki 
színházi jegyét. Jelen volt Gyulai akkor is, mikor 
Julcsa haját Csengeryéknél befonták; amint írta, 
ö adta hozzá jóváhagyását. Ezekután kérte fel 
Arany Gyulait, hogy leányát kísérje haza Pestről 
Nagykörösre. Gyulai eleget is tett a megbízásnak, 
legfeljebb egy-két szót kockáztatott meg, hogy a 
szülök engedjék leányukat még tovább Pesten mu
latni.

Kölcsönös vonzalmon alapult tehát Aranyék- 
nak s Gyulainak bensőséges viszonya. Gyulai az 
Arany-család életében a napsugarat jelentette, mely 
rövid időre elűzte a mindennapi gondok ködét. Gyu
lainak viszont a szülői házat pótolta az egyszerű 
családi otthon, hol mindig együttérző szívekre ta
lált. Ezt fejezte ki Arany is 1857. ápr. 18-i levelé
ben, mikor Gyulainak szóló meghívását ezzel az érv
vel erősítette meg: „Nálam mindig otthon vagy.“ 
Gyulai 1857-ben is többször felkereste Aranyékat, 
bár Arany az év második felében itt is, ott is szóvá 
tette leveleiben Gyulainak hosszas távolmaradását. 
Arany levelei szerint Gyulai húsvétkor Csengery- 
vel és Salamonnal, karácsonykor Brassaival láto
gatott. el Nagykörösre. Egyik keltezetlen levelében, 
melyet valamivel 1857. dec. 1-e előtt írt, különösen 
jó kedvvel jelentette Aranynak, hogy János napján 
nála lesz, s előre megrendelte, hogy Szilágyi Sán
dor kocsival, Szabó Károly meg jó borral várja. E 
karácsonyi látogatás alkalmával vitte Gyulai ma
gával Aranynak angol Shakespeare-jét, hogy Pes-
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ten beköttesse, időközben azonban annyira megfeled
kezett róla, hogy a hét kötet csak hónapok múlva 
került meg Pfeifernél, kivel Gyulai együtt lakott.1 
1858-ban Gyulait szívügyei Pesthez kötötték, azért 
ekkor már nehezebben jutott el Nagykörösre. Már
ciusban Arany tréfásan kérdezősködött is utána, 
nem halt-e meg, mert azt hallotta, hogy az elveszett 
Sliakespeare-kötetek után való futkozásban Gyulai 
tüdőgyulladásba esett. Hiába várta Arany Gyulait 
a húsvéti ünnepekre is. Mindazáltal úgy látszik, 
Gyulai mégis megfordult Nagykőrösön, mert utolsó 
ottlétekor azt ígérte, hogy Erdélybe menet arájával 
Nagykőrösnek veszi útját.

Azt a tartalmas baráti viszonyt, mely 1857-ben 
és 1858-ban Gyulai és Arany között fejlődött ki, 
természetesen egészítette ki Gyulainak Salamon Fe
renccel, Szász Károllyal és Lévay Józseffel való 
barátsága. Salamont az erdélyi származás, a kimű
velt, józan ízlés s a gondolkodás rokonsága kap
csolta elválaszthatatlanul Gyulaihoz. Mint a Pesti 
Napló szerkesztőségének tagja, mindent meg is tett 
a lapban Gyulai írói egyéniségének elismertetésére. 
Szász Károly körülbelül akkor került Kézdivásár- 
helyről Kunszentmiklósra lelkésznek, mikor Gyulai 
külföldi útjáról visszatért; mivel az irodalmi élet
ben élénk részt vett, gyakran berándult Pestre s 
többször találkozott Gyulaival. A régi barátság az 
új viszonyok között új erőre kapott s közös törekvé
seknek szolgált alapul. Így számított Szász Károly

1 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
IV. 1889. 49., 52., 53. 1.
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Gyulai támogatására verseinek kiadásában.1 Talán 
az sem egészen véletlen, hogy mindketten majdnem 
egy időben gondoltak családalapításra. Gyulai, amint 
Szász Károlyt, épúgy Lévay Józsefet is bosszú 
idő után először a Remény ügyében kereste fel le
velével, felszólítva öt, hogy vegye fel vele a levele
zés fonalát. Lévay örömmel ragadta meg az alkal
mat az összeköttetésre, gyorsan válaszolt és sietve 
küldte a zsebkönyv számára kiszemelt verseket. K ii- 
lönösen nagy örömöt szerzett neki Gyulai azzal az 
ígéretével, hogy még a nyáron ellátogat Miskolcra, 
csak attól félt, hogy a kolozsvári tanárkodás miatt 
az ígéret nem válik valóra. Valóban a sors a mis
kolci kirándulás örömeit későbbi időre tartogatta.

Az az íróvilág, mellyel Gyulai 1857-ben és 1858- 
ban oly bensőséges kapcsolatot tartott fenn, nagy
részt egységes irodalmi eszménynek hódolt. Tulaj
donkép ez volt az az alapszabályok nélkül való 
egyesülés, melyet Salamon Ferenc az ifjú irodalom
mal szemben mérsékelt irodalmi pártnak nevezett. 
A harcias szellem, mely a tekintélyes irodalmi pár
tot áthatotta, Gyulait is rendkívüli erőfeszítésekre 
ösztönözte. Alig volt életének korszaka, melyben 
szabadabban adta volna magát át irodalmi tervei
nek, mint utolsó legényéveiben. Így nyert mélyebb 
értelmet az a szabadság, melyet életének igénytelen
ségével s legényszobájának egyszerűségével bizto
sított magának. Ekkor, 1857-ben nőtt kezében nagy
arányú korképpé Egy régi udvarház utolsó gazdája

1 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
IV. 1889. 73. 1.
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című novellája, melyet Urházy György Magyar 
Postájának engedett át. Idővel becsvágya mindin
kább a műbírálat, főkép a polémia felé fordult, úgy
hogy szinte kereste a támadást, s alig végződött be 
egyik irodalmi vitája, máris újba bonyolódott. Ki
tűnő harctereiül szolgáltak a Pesti Napló s a Buda
pesti Szemle.

Szenvedélyes vitába bonyolódott Gyulai E r
délyi Jánossal, holott széptani nézeteik legfeljebb 
árnyalataikban különböztek egymástól. Az ellen
párt leginkább a Magyar Sajtót választotta táma
dásainak színhelyéül. Innen csatáztak Gyulaival 
Török János, a lapnak egykori szerkesztője, Eg- 
ressy Gábor, az engesztelhetetlen vitázó s különö
sen Jókai Mór, a lap födolgozótársa. Az ellentét a 
küzdő felek között évröl-évre fokozódott, hiszen 
Gyulai mind tárgyiasabban bírálta a csillogó nem
zeti ábrándokat, míg Jókai romantikus képzelete az 
egész magyar nemzetet elkápráztatta. A döntő szel
lemi párbaj kitörését jelentette 1857 végén az a le
sújtó ítélet, melyet Gyulai Jókainak Dózsa György 
című tragédiájáról a Budapesti Szemlében mon
dott. Jókai és Egressy a Magyar Sajtóban hadakoz
tak Gyulai ellen, míg Gyulai a Pesti Naplóban 
zúzta össze ellenfeleinek érveit. Ez időben a Pesti 
Napló szinte visszhangzott Gyulai nevétől. Míg 
ugyanis Erdélyi János Gyulaival vitázott a lapban, 
sokszor ugyanabban a számban Brassai Sámuel tá
madta Egressy Gábort Gyulai miatt, vagy Bu- 
lyovszkyné Szilágyi Lilla válaszolt Gyulai vád
jaira, vagy az újdonságíró számolt le Szegfi Mór-
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ral Gyulai meggyanúsításáért.1 Az irodalmi vita 
más lapokban, mint a Szépirodalmi Közlönyben is 
fellángolt, de legtöbb bajt a Pesti Naplónak szer
zett, melynek megjelenését a kormány 1858. febr. 
20-án két hónapra felfüggesztette.1 2 A kormány in
tézkedését tulajdonkép Teleki Domokos grófnak 
Irodalmunk című cikke vonta magára, mely az iro
dalmi pártok között a nemzeti egyetértést sürgette.3 
Teleki Domokos grófnak viszont —- Kemény Zsig- 
mond br. levele szerint — az az elkeseredett iro
dalmi harc adta a tollat kezébe, melynek vezérei 
Jókai és Gyulai voltak.4

Az egymást felváltó irodalmi harcokban jel
lemző világításba került Gyulai egyénisége. Bátor
ságában senki sem kételkedett, de tiszteletet érde
melt erkölcsi indítékaiért is, amennyiben mindig az 
irodalom ügye hevítette. Igazságának tudatában 
nem kímélte a személyt, de okoskodásán itt is, ott 
is fölcsillant a szellem és kedély fénye. Ezért több 
rokonérzést ébresztett maga iránt, mint amennyit 
bárki a körülötte zajló harci lármából következtet
hetett volna. Valahányszor híre járt, hogy Gyulai

1 Pesti Napló. 1858. 34. (febr. 12.), 35. (febr. 13.), 36. 
(febr. 14.), 38. (febr. 17.) sz.

2 Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Ma
gyarországon, 1849—1865. II. 1925. 154. 1. — Angyal Dá
vid: Fáik Miksa és Kecskemétiig Aurél elkobzott leve
lezése. 1926. 203., 204. 1. -— Papp Ferenc: B. Kemény Zsig- 
mond. II. 1923. 320., 321. 1.

3 Pesti Napló. 1858. 38. (febr. 17.) sz.
4 Lásd Kemény Zsigmond bárónak Fáik Miksához 

1858. febr. 22-én feladott levelét. Irodalomtörténeti Köz
lemények. XXIX—XX XI. 1921. 184. 1.

28
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vidékre költözik, távozását a lapok a pesti irodalmi 
életre nézve majdnem egy értelemmel nagy csapás
nak tartották.

Mennyire beleillett ez a férfias jellem a nem
zeti ellentállásnak bizakodóbb jellemű korába! Ma
gának Gyulainak is sok szellemi élvezetet nyújtott
1857-ben és 1858-ban a magyar társadalom. Nem 
hiába fogta el lelkét Berlinben a honvágy, külföldi 
élményeinek szemüvegén keresztül vonzóbbnak ta
lálta a pesti életet, mint régebben. Gyöngéd szálak 
fűzték Nádasdy Lipót gr. otthonához, hol a gyá
szoló családdal együtt annyiszor emlékezett vissza 
elhúnyt barátjára, Tamás grófra. Bizonyára ö is ott 
volt 1857. dec. 14-én a szomorú évfordulón a Tamás 
gróf emlékére rendezett gyászmisén, hiszen a lapok 
szerint néhány irodalmi férfiún kívül az elhúnyt 
gróf tanárai is megjelentek. Többször meghívta 
Gyulait Tamás gróf nagyanyja, Forray András gr. 
özvegye is, ki épen ez idötájban tervezte elhalt fia 
Utazási Albumának s benne Nádasdy Tamás gr. 
arcképének díszes kiadását.1 Gyakran megfordult 
Gyulai Lonovicsné Hollósy Kornélia szalonjában 
is. Ezért mikor a művésznőt tisztelői 1857. évi szü
letésnapján, ápr. 13-án értékes albummal lepték 
meg, Gyulait is felszólították emléksorok írására. 
Ekkor alkalmazta Gyulai a csodás énekre mindazt 
a szépet, mit egykor Petőfi mondott szerelmi má
morában feleségének hangjáról.1 2 Mennyire szívé-

1 Lásd Gyulai Pálnak Szendrey Marihoz írt, kelte
zetlen, de a jegyesség korából s ezért 1858-ból való leve
lét a Nemzeti Múzeum kézirattárában.

2 Vadnai Károly: Elmúlt idők. 1886. 153., 154. 1.
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hez szólt Gyulainak ebben a pesti életben mindaz, 
ami után Berlinben esengett: a nyelv zenéje, a lel
kes szellem s a magyar ízlés! Leginkább kigyúlt 
azonban kedélyének minden fénye, mikor Szendrey 
Mariban azt a női eszményképet fedezte fel, melyet 
éveken keresztül annyi költői ábránddal vett körül 
képzelete.

A szabadságharc kora ólomsúllyal nehezedett 
a Szendrey-családra. Az erdődi vár, hol Szendrey 
Ignác, a gr. Károlyi-uradalom inspektora, családjá
val együtt nem régen még boldog éveket élt át, ko
mor emlékekkel telt meg. Szendrey Ignác egymás
után temette el nejét, majd Gyula fiát; vele együtt 
özveggyé lett Júlia leánya is, kit a szabadságharc 
viharmadara, Petőfi ragadt magával. Szendrey ép
éi gy menekült az egykor oly vonzó várból, mint 
leánya, Júlia. Az uradalmi inspektor Mágócsra köl
tözött s gazdasági teendőiben talált magának vi
gasztalást, 1 míg Szendrey Jáliát a kétségbeesés 
Pestre üldözte, majd oly házasságba kényszerítette, 
mely a meghasonlás magvát rejtette magában. így 
vált a feldúlt családi életnek jótevő szellemévé a 
fiatalabb leány, Marika.

Szendrey Mari 1838. okt. 23-án Szénáson szüle
tett, hol atyja kasznár volt. 1 2 Gyermekéveinek em
lékei azonban Erdödhöz fűződtek, hiszen a család 
már 1839 óta az erdődi várban lakott. Míg a regé
nyes környezet az idősebb nővért, Júliát romanti-

1 Mikes Lajos dr. és Dernői Kocsis László: Szend
rey Júlia. 1930. 74. 1.

2 Lásd az orosházi r. kát. plébánia-hivatal anya
könyvi bejegyzését.

28*
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kus szeszélyre csábította, addig az elpusztuló vár 
és kert, mely Petőfit is merengésre indította, Júlia 
húgának kedélyéletét gyöngéd ebb érzésekre, a ter
mészet szeretetére hangolta. Júlia felötlőbb, uralko
dásra termett női egyéniség volt, Mari inkább ott
hon érezte magát bensőségesebb körben; amaz tu
dott és szeretett is szellemével tündökölni, de azért 
emez józanságával, finom, nőies tapintatával sok
kal jobban eligazodott az élet útjain. Mari elismerte 
ugyan tíz évvel idősebb nénjének szellemi felsöbb- 
ségét, de azért nem áldozta fel önállóságát. Meny
nyire méltányolta a rideg modor mögött atyjának 
nemesen érző szívét, mellyel szemben Júlia mindig 
megőrzött valamelyes tartózkodást!

Az öreg Szendrey, mint idősebb leányát, a fia
talabbat is gondos nevelésben részesítette. így ke
rült Szendrey Marika 1850-ben Pestre Janischné- 
nak jóhírű nevelőintézetébe.1 Ő is, mint nénje, szép 
műveltségre tett szert; megtanult németül, fran
ciául, tudott zongorázni, s ha stílusa nem veteked
hetett is nénjéével, leveleiben a találó ötletek s 
ügyes fordulatok sok értelemről tanúskodtak. Szá
mára Pest a nevelőintézeten kívül tulajdonkép Jú 
lia otthonát jelentette, ki 1850 júliusában letette az 
özvegyi fátyolt s Horvát Árpád egyetemi tanárral 
lépett házasságra. A két nővér között ekkor fejlő
dött ki az a bensőséges viszony, mely egészen a 
sírig tartott. Júlia egy ellenséges világ közepett 
görcsösen ragaszkodott az ártatlan leánylélek von-

1 Szendrey Ignác 1850-től 1853-ig Janisehné nevelő- 
intézetébe küldte Mari leányához írt leveleit, melyek a 
Nemzeti Múzeum kézirattárában vannak.
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zalmához, Marika meg mindig úgy nézett nénjére, 
mint anyjára, mamácskájának szólította s Júlia csa
ládjának tagjait is szeretetébe fogadta. Már ekkor 
látszott, liogy elhatározásának szíve ad irányt. Sze
retettel gondolt atyjára is, s ha máskép nem, lega
lább leveleivel s újévi ajándékaival vitt némi fényt 
a magányos ember életébe.1

Szendrey Ignác az 1853. év végén költözött 
Pestre. Ekkor Marikát kivette a nevelőintézetből, 
s mivel a gr. Károlyi-uradalom ügyei miatt még 
többször s hosszabb időre kellett vidékre utaznia, 
leánya mellé tapasztaltabb asszonyt vagy kisasz- 
szonyt fogadott.1 2 Az anya szerepét a fiatal leány 
mellett ekkor még inkább nénje, Júlia vállalta el. 
így került Marika mind ellentétesebb hatások 
közé, de ezeket értelme és esze szépen össze tudta 
egyeztetni.

Az apa és leánya jól megértették egymást. 
Egyik levelében boldogan jelentette Marika Szend- 
reynek, mennyire haladt a gazdaasszonykodásban, 
fökép a gyümölcsbefőzésben, máskor meg elkísérte 
az uradalmi inspektort gazdasági útjaira, megfor
dult vele Erdődön, Nagykárolyban, Nagybányán, 
Debrecenben s Júliához intézett leveleiben kedve-

1 Lásd Szendrey Marinak atyjához 1853. márc. 14-én 
írt német levelét s Szendrey Ignácnak Mari leányához 
1850. dec. 16-án, 1851. máj. 7-én, 1853. jan. 10-én írt leve
leit a Nemzeti Múzeum kézirattárában.

2 Lásd Szendrey Ignácnak Mari leányához 1853. 
szept. 12-étől 1856. jan. 21-éig a Nagymező-utca 1. sz. alá, 
1856. okt. 13-ától az Al-Dunasor 9. sz. alá küldött leve
leit.
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sen adta elő, mennyire élvezte a vidéki életet s a 
szabad természetet.1 Valóban nem csoda, ha a mo
gorvának látszó apa gyakran felderült Mari lánya 
közelében, ha hozzá intézett leveleiben évödni tudott 
vele, s ha sokszor a gyöngédségig akart neki örö
möt szerezni.

Sokkal bonyolultabb érzelem- és gondolatvilág 
fogadta Szendrey Marikát nénjének, Júliának von- 
zőkörében. Minél több árnyék borult Júlia családi 
életére, annál eszményibb fényben tűnt fel a boldog
talan asszony előtt első férjének, a holt költőnek 
alakja. Csalódásainak gyötrelmeire s családi gond
jaira a költészetben s a zene hatásában keresett el
lenszert. Borongó lírai költeményeiben is leginkább 
a múlton merengett s a jelent csak a múlt szem
fedőjének tekintette.1 2 Marika nagy odaadással, 
szinte rajongással vett részt a meghasonlott női lé
lek mozgalmaiban. Izgatottan várta Júliának egy- 
egy újabb versét, de époly szeretettel vette át az 
anya szerepét is Petőfi kis fia, Zoltán mellett, vala
hányszor erre engedelmet kapott. Közös gondjuk 
és örömük volt a színház, főkép az opera. Azért kér
dezte Júlia egyik ceruzával írt levelében egyetlen, 
szerelmes, kis füles baglyától: „Hát elfelejtetted, 
hogy ma az Észak csillagát adják'?“ Mindegyikük 
sokat köszönt a másikának. Júliának nagy áldás 
volt a kétségbeesés párkányán húgának fellegtelen, 
derült kedélye és mindent megbocsátó szíve; Ma-

1 Lásd Szendrey Marinak Szendrey Júliához írt 
leveleit a Nemzeti Múzeum kézirattárában.

2 Bihari Mór: Petőfiné Szendrey Júlia költeményei 
és naplói. Petőfi-Könyvtár. VII. füzet. 1909. 60. 1.
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rika viszont Júlia társaságában sokat művelődött, 
magasabb életeszményt ismert meg és szélesebb lá
tókörre tett szert.

A lélek szépsége, az arányos termet, a vonzó 
arc s a mély tüzű szemek valóban kedves jelenséggé 
tették Szendrey Mari alakját. Nénjének, Júliának 
nagy gondot is okozott, hogy kire bízza majd egy
kor a nagy értéket. Először sógorára, Petőfi Ist
vánra gondolt, kit, mint honvédszázadost osztrák 
közlegénynek soroztak be, majd 1853-ban puszta 
gyanú alapján három évi sáncmunkára ítéltek.1 
Petőfi István még 1857 húsvétja körül is, mikor a 
brünni kaszárnyából Szendrey Júliának levelet írt, 
ábrándozva emlegette azt a rokoni csókot, melyet 
utolsó látogatása alkalmával „egy ártatlan tiszta 
lélek rokoni érzelmeinek zálogául“ a vonakodó Ma
rikától kapott.2 Ekkorra azonban már Marika szíve 
Gyulai Pál mellett döntött.

Horvát Árpádnak Hársfa-utca 1. szám alatt 
levő otthonában Szendrey Júlia és Mari figyelmét 
már 1857 januárjában magára vonhatta Gyulai 
azokkal a Petőfiről szóló cikkeivel, melyekben Pe
tőfi iránt érzett tiszteletének oly méltó kifejezést 
adott.3 Ebben az évben idézte vissza Szendrey Júlia

1 Kéry Gyula: Friss nyomon. Petőfi-Könyvtár. I. 
füzet. 1908. 109. 1.

2 A töredékes levél, mely a Nemzeti Múzeum kéz
irattárában van, 1857-ből való. A levélíró a levél egy 
részét húsvét-liétfőn írta, mely 1857-ben ápr. 13-ára esett, 
a másik részt ápr. 16-án, a harmadik részt ápr. 17-én.

3 Gyulai Pál: Petőfi szülővárosáról. Pesti Napló. 
1857. 10. (jan. 14.) sz. —■ Gyulai Pál: Még egyszer Petőfi 
szülővárosáról. Pesti Napló. 1857. 25. (jan. 31.) sz.
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is a fényes múltat, mikor egyik költeményében Zol
tán fiát, mint a lehullott csillag fennmaradt suga
rát énekelte meg.1 Ennek az évnek végén akarta 
Szendrey Júlia Mari húgával Zoltán fia számára 
születésnapi emlékül Petőfi arcképét megszerez
tetni, mellyel a Hölgyfutár kedveskedett olvasói
nak.1 2 Közelebbi viszonyba került Gyulai Horvát 
Árpád családjával Nádasdy grófék révén is. Mi
előtt ugyanis Tamás gróf egyetemi hallgatónak irat
kozott be, többek között Horváth Árpád is vezette 
öt gimnáziumi tanulmányaiban,3 s mint Gyulainak 
egyik levélbeli megjegyzéséből kitűnik, a grófi csa
lád örömest hallgatott a tudós egyetemi tanár taná
csára.4 Gyulai azonban Petőfi életének adataiért is 
kereshette Szendrey Júlia társaságát, mivel a Pesti 
Naplónak 1857. jan. 10-i számában határozottan 
ígérte, hogy teljesebb életrajzzal fogja felcserélni 
az Uj Magyar Múzeumban megjelent vázlatát. A 
közvéleménnyel együtt Gyulai is fátyol! borított a 
múltra s elfelejtette azt a visszatetszést, melyet 
benne Szendrey Júlia 1850 nyarán második férj-

1 Szendrey Júlia: Három rózsabimbó. Napkelet. 
1857. 38. (szept. 27.) sz.

2 Szendrey Júlia 1857 decemberében szánta Petőfi 
arcképét fiának születésnapi emlékül, minthogy a 
Hölgyfutár 1857. nov. 28-án jelentette, hogy Tóth Kál
mán „Petőfi Debrecenben 1844-ben" című műm el lékletet 
ad előfizetőinek. Erről szóló levele tehát 1857 decembe
réből való.

3 Batizfalvi Samu: Emlékezés gróf Nádasdy Ta
másra. Magyar Sajtó. 1857. 20. (jún. 25.) sz.

4 Lásd Gyulai Pálnak Nádasdy Lipótné grófnéhoz 
1856. márc. á-én írt levelét. Nyugat. 1913. 1934. 1.
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hezmenetele idején keltett. Egyébiránt Horvát Ár
pád otthona csak az első állomás volt; innen ve
zetett az út az Al-Dunasor 9. számú házba, hol 
Szendrey Tgnác leányával együtt lakott.

Hogy Gyulai mikor látta először Szendrey 
Marit, arról nincs pontos adatunk. Ha azonban 
1857 januárjában Horvát Árpádéknál találkozott 
is vele, Szendrey Ignácnak az Al-Dunasoron levő 
lakásában legfeljebb február folyamán nézhetett 
körül. Szendrey ugyanis január második felében a 
gr. Károlyi-uradalom ügyeit vizsgálta felül s csak 
a hó végén érkezett vissza Pestre.1 Ez idötájt 
Szendrey Mari is nagy izgalommal készült az 
urak harmadik báljába, s atyja még jan. 23-án is 
azt írta Mágócsról, hogy nem szeretné, ha leánya 
ott öltözetére nézve utolsó lenne. A bál a Hölgy
futárnak febr. 5-i száma szerint az Európa termé
ben kivilágos-kivirradtig tartott, s a báli tudósítás 
a hölgykoszorúból a tizenöt legkiemelkedőbb szép
ség között Szendrey Marit is megnevezte. Ezentúl 
Szendrey Mari neve hiányzik a báli tudósításokból, 
habár a farsangi jó kedv még február végén is fel
lobbant. Mintha ez az adat is már Gyulai Pál látoga
tásainak hatását jelezné, ki mivel nem táncolt, nem 
lelkesült a bál örömeiért.

Mint Gyulai egy költői vallomásában meg
jegyzi, Szendrey Marit már akkor kedvesének ne
vezte, mikor először meglátta.1 2 Még inkább kimé-

1 Lásd Szendrey Ignácnak Mari leányához 1857. jan. 
23-án írt levelét.

2 Gyulai Pál: Nők a tükör előtt. Harmadik kiadás. 
1888. 141. 1.
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lyiilt hódolata, mikor később mind gyakrabban 
megfordult az Al-Dunasoron Szendreyék otthoná
ban s közelebbről megismerhette a szép leány jó
ságát és okosságát. Mennyi szeretettel gondolt 
vissza a Nők tükör előtt című beszélyében szerelmé
nek emlékeiben arra a szobára, hol kedvesével oly 
szép órákat töltött el, még a kalitkában csevegő 
madárra s az asztalon nyíló virágokra is, mint meg
hitt beszélgetéseiknek tanúira! Saját élményeiből 
rajzolhatta a szeretett leánynak egy késő esti zon
gorázását is, mely mellett Mari atyja a karszékben 
elszunnyadt, míg Gyulai saját küzdelmes múltján 
borongva, már-már szerelmét vallotta meg. A val
lomástól egyelőre sok minden visszariasztotta: 
saját nyilatkozata szerint egyrészt igénytelennek 
tartott jövője, másrészt Szendrey Júlia példája s 
nem utolsó sorban az a hit, hogy elhatározó lépésé
vel irodalmi ábrándjait kell feláldoznia.1 A férfias 
lélek vonzalmát Szendrey Mari teljes mértékben 
viszonozta, csak sokkal szerényebb volt, hogysem 
egyéniségének varázsában feltétlenül bízott volna. 
Az öreg Szendrey is örömest látta a komoly, fiatal 
embert otthonában s leánya örömére gyakran meg
hívta ebédre. Ilyenkor Gyulai, mint a Nők a tükör 
előtt című beszélyében említette, ebéd után is ott 
maradt Szendreyéknél, sőt néha estig is késett, mi
kor azután a színházba is elkísérte a házi kisasz- 
szonyt.

A kedvező hatást Szendrey Júlia rokonérzése

1 Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz 1858. ápr. 
9-én írt levelét.
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tetőzte'be. Az ő tetszését Gyulai már 1850-ben meg
nyerte szellemes társalgásával; még inkább bizto
sította a csalódott asszony vonzalmát az 1857. évi 
benyomások alapján Gyulainak megértő, nemes 
szíve. Üjabb kapcsolatot teremtett közöttük az iro
dalom szeretete. Szendrey .Júlia 1857-ben lepte meg 
a világot lírai költeményeivel, melyek határozott 
költői tehetségről tanúskodtak;1 ugyanekkor fordí
totta le Andersen nehány meséjét is. Gyulai már 
1858 februárjában felhívta Kemény Zsigmond br. 
figyelmét Szendrey Júlia irodalmi dolgozataira,2 
1858 áprilisában és májusában pedig épen ö mél
tatta az Andersen-fordítást a Pesti Naplóban.3 
Szendrey Júlia, amint a Nővilágnak 1858. évi két 
júniusi számában kifejtette, elítélte ugyan Gyulait 
az írónők lelki életének kíméletlen elemzéséért, de 
époly hamar kész volt a teljes bocsánatra is; Gyulait 
cikkeiben csinos, kis, barna emberként emlegette, 
kit minden ismerőse szeret és tisztel, s ki a világon 
a legjobb és legszeretetreméltóbb ember.4 Ily meg
állapítások után Szendrey Júlia nem kívánhatott 
húgának megbízhatóbb élettársat, mint Gyulait, 
azért örömmel látta a köztük egyre bensőségesebbé 
váló viszonyt. Ő már 1857 húsvétja körül tisztában

1 Színi Károly: Virágcserép Szendrey Júlia „Há
rom rózsabimbó“-jának. Napkelet. 1857. 40. (okt. 11.) sz.

2 Lásd Gyulai Pálnak Horvát Árpádné sz. Szend
rey Júlia asszonyhoz 1858. febr. 9-én írt levelét a Nem
zeti Miízeum kézirattárában.

3 Pesti Napló. 1858. 61. (ápr. 8.), 62., 65., 70., 92. (máj. 
15.) sz.

4 Szendrey Júlia: A Pesti Napló 61., 62. s 65. száma. 
Nővilág. 1858. 25. (jún. 20.) 26. (jún. 27.) sz.
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volt a helyzettel s már ekkor kittel ességének tar
totta, hogy minél előbb gátat vessen azoknak az 
ábrándos reményeknek, melyeket valamikor ö duz
zasztott meg sógorának, Petőfi Istvánnak lelkében. 
Petőfi István ápr. 22-én tudta meg a briinni ka
szárnyában Szendrey Júlia leveléből, hogy 
Szendrey Mari kezére nem számíthat többé, s vá
laszában, melyet rögtön megírt, keserűen kívánt 
boldogságot a készülő nászünnephez.1 Ügy tetszik, 
mintha Szendrey Júlia is kedves tervére célozott 
volna Mari húgához intézett Fiatal leánynak című 
költeményében, mely a Napkeletnek 1857. nov. elseji 
számában jelent meg, midőn komor lírai eszméjé
nek az utolsó versszakban ily fordulatot adott:

Így csak azt kívánom,
Hogy adjon az élet
Olyan boldogságot és annyi örömet,
Mint éntölem elvett.

Szendrey Mari érzelmei a kétség és remény kö
zött ingadoztak. Az irodalom eseményei mindig ér
dekelték, de még inkább lekötötték figyelmét, mióta 
érezte, hogy szívének ügyével szoros kapcsolatban 
vannak. Egyrészt nevére járt a Szépirodalmi Köz
löny,1 2 másrészt jól ismerte Szendrey Júlia irodalmi 
munkásságának színtereit: Vakot Imre Napkelet
jét és Vajda János Nővilágját is. Mindezekből, va-

1 Lásd Petőfi Istvánnak Szendrey Júliához Brünn- 
ből 1857. ápr. 27-én írt levelét.

2 A Szépirodalmi Közlöny 1858. évi 18. (márc. 1.) 
számának melléklete az előfizetők névsora; ebben az 
1143. előfizető Szendrey Mari.
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larriint Szendrey Júlia körének megjegyzéseiből 
tiszta képet alkothatott magának Gyulai irodalmi 
pályájának nagy jelentőségéről. Amennyire megha
totta a kiváló író hódolata, annyira zavarba is hozta. 
Nem egyszer kérdhette magától, amit Gyulai ád aj
kára a Nők a tükör előtt című beszélyében: „Olyan 
okos ember nem jobban elmulathatna-e másutt, mint 
nálam, szegény együgyű leánynál?“ Ily vegyes ér
zelmeket keltett benne az a levél is, melyet Gyulai 
1858. febr. 9-én írt Szendrey Júliához. Gyulai ek
kor Kemény Férj és nő című regényét azzal a ké
réssel küldte Szendrey Júliának, hogy olvasás után 
adja át Mari kisasszonynak a közelebbről megfej
tendő rébusz jutalmául. Mari kisasszony ugyanis 
Vahot Imre lapjában, a Napkeletben, főkép az 1857. 
szept. 12-i számban s az 1858. jan. 24-i számnak 
piros színű borítékán a képtalány megfejtői között 
szerepelt. Erre vonatkozott (gyulainak tréfás kri
tikája s Szendrey Júliához írt levelének következő 
része: „De hogy is ne? Rébuszt fejtegetni s Vahot 
lapjába küldeni be, föllépni a piros borítékon, mint 
valami pipacsos mezőben egy sereg libácska élén 
annak a szép és jó lyánynak, kit én úton-út-félen 
magasztalok. . . “ Ily szavak emlékét idézhette visz- 
sza a mélyérzésű leány néhány hónap múlva egyik 
levelében, mikor viszonzatlan szerelmének gyötrel
meit érintette, s mikor arra a gúnymosolyra és szá
nakozó tekintetre célzott, melynek felfedezése egy
kor oly boldogtalanná tette.1 Mennyivel egyszerűbb

1 Lásd Szendrey Marinak Szendrey Júliához írt, 
keltezetlen, de tartalmánál fogva 1858 áprilisából szár
mazó levelét.
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volt helyzete Madarász Józseffel szemben, ki mi
ntán mint özvegyember Szendrey Marit a színház
ban kétszer látta, levélben kért tőle engedelmet a 
bemutatkozásra! Az önérzetes hölgy válasza ridegen 
hangzott s minden kétséget kirekesztett.1

Amint Szendrey Mari lelkén mindinkább el
hatalmasodott titkolt szerelme, épúgy Gyulai is, 
bármennyire viaskodott önmagával, mind-szenvedé
lyesebben vágyódott a szerelmes, szép leány után. 
Ez a legyőzhetetlen vágy vezette ismeretségük első 
hónapjaiban is, s ez lehetett oka annak is, hogy 1857 
áprilisában oly hirtelen lemondott erdélyi útjáról, 
melyre pedig Arany Julesának szüleihez írt levele 
szerint határozottan készült.1 2 A kebel mélyén go
moly gó érzelmeknek azonban még hosszabb időre 
volt szükségük, míg megtalálták a kellő szót. Az 
első költői nyilatkozatok közé tartozott az a két 
versszak, melyek Gyulainak 1853. évi Viszontlátás 
című költeményéből Mi hűn szeretsz címmel a Nő- 
világnak 1857. júl. 5-i számába, majd Gyulai költe
ményeinek gyűjteményes kiadásába a Marinak szóló 
dalsorba kerültek. 1857 decemberében Gyulai, mint 
maga írta Aranynak 1858. ápr. 9-én, már nem volt 
a magáé. Ettől fogva Szendrey Mari alakja any- 
nyira mozgásba hozta költői képzeletét, hogy az 
1858. évben írt költeményei valójában kedveséhez 
intézett, szerelmi vallomásoknak látszanak. Ilyen

1 Lásd Madarász Józsefnek Szendrey Marihoz írt 
levelét a Nemzeti Múzeum kézirattárában ily megjegy
zéssel: „Gyulai Pálné ismeretlenhez“.

2 Lásd Arany Jánosnak Gyulai Pálhoz 1857. ápr. 
18-án írt levelét.
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jellemű Vajda János Növilágjában az 1858. márc.
21-i számban a Nem vagy velem című költemény, 
mely később Gyulai költeményeinek gyűjteményé
ben Marihoz címet nyert. Ugyanabban az időben,
1858. márc. 21-én hozta a Vasárnapi Újság is Ez a 
kis lyány és Jaj de szép vagy.kezdetű dalokat, me
lyekben Gyulai népdali formába rejtette érzelmeit. 
Gyulai azonban nem hiába fordította 1857-ben Ler- 
montovot, vele együtt legbensöbb érzelmeit ö is fél
tette a vásári nyilvánosságtól.1 Mint a fiilemile, 
legtöbb dalát ö is csak kedvesének szánta. Mikor 
pedig a Növilág szerkesztősége három jutalmat tű
zött ki az 1858. év első felében a lapban közölt ver
ses dolgozatokra s Gyulainak Nem vagy velem 
című költeményét is a jutalmazandók közé sorolta, 
Gyulai kijelentette, hogy költeményével nem kíván 
pályázni.1 2 A megénekelt női eszménykép tűnik fel 
előttünk Gyulainak az írónők ellen írt cikkeiben is. 
Mintha Szendrey Marira gondolt volna itt, mikor 
a józanság és az ábránd bűvös vegyületéért lelke
sült, mely, a nőt a férfiúnál szebbé, jobbá, földi an
gyallá teszi.3 Valószínű, Szendrey Mari nem is bot- 
ránkozott meg annyira Gyulai eszméin, mint nénje;

1 Gyulai Pál: A szerkesztő, olvasó és a költő. Ler- 
montovtól, Bodenstedt után. 1857. (Gyulai Pál Költe
ményei. I. 1904. 179—194. 1.)

2 Nővilág. 1858. 27. (júl. 4.) sz.
3 Gyulai Pál: Flóra 50 költeménye. — Andersen

meséi. Fordította Szendrey Júlia. Pesti Napló. 1858. 
62. (ápr. 9.) sz. — Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok. 
1908. 279., 280. 1. t
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ő talán inkább a férfias lélek hódolatát olvasta ki 
belőlük.

Ezekben a költői nyilatkozatokban itt is, ott is 
nagy lelki harcok tüze villant meg. Gyulai maga 
írta 1858. ápr. 9-én Arany Jánosnak, hogy négy 
hónapja a belső küzdelmeknek egész éveit élte át. 
Tíz év óta, hogy első szerelmének története lezárult, 
hozzászoktatta ugyan magát a lemondáshoz, de 
szenvedélye az elfojtott érzések hevével annál in
kább követelte jogait. Hasztalan sorakoztatta fel 
ellene minden érvét, saját szavai szerint legdémo- 
nibb kételyei után is újra meg újra arról győződött 
meg, hogy szívének választottja épen hozzá való. 
A boldog izgalmak korára vet világot Gyulainak 1864. 
jún. 15-én feleségéhez írt levele is. Ez év nyarát 
Gyulai egyedül töltötte el Pesten s magányos út
jain újra látta az Al-Dunasort, hol egykor Szendrey 
Mari otthonában gyakran megfordult, valamint a 
közeli vásárteret, hol valamikor kedvese számára 
annyiszor vásárolt virágot. Ekkor saját szavai sze
rint megállóit a jól ismert ház előtt, sokáig nézte 
Mari hajdani ablakát, s úgy tetszett, mintha a ked
ves alak zöld ruhájában épúgy kihajolt volna, mint 
régente.

A két szerető szív regénye 1858 tavaszán érte 
el tetőpontját. Érzelmeiknek, mint a virág szirmai
nak, egy napon meg kellett nyílniok. Gyulai legin
kább kitárta lelkének tartalmát abban a levélkében, 
melyet „Pest, ápril. 2. 858.“ keltezéssel juttatott el 
Szendrey Mari kezéhez, s melyet boldog tulajdonosa
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életének végéig őrzött.1 Az igaz szenvedély egész 
költőiségével nyilatkozott e szaggatott mondatok
ban: „Szeretlek, bízom benned, életemet becsüle
tedért! Boldoggá tehetsz, — sohasem voltam az, 
egyetlen óráig sem; íróvá, —- rég elhagyott a lelke
sülés; tevékeny emberré, — csüggedő, megkasonlott 
vagyok. Jövöm lábaidnál! Ó taposd el, ha nincs 
elég kedélyed és erős lelked!“ A levélíró nem ígért 
fényt és kényelmet, csak mocsoktalan nevet, de 
érezte, hogy kedvesének egyetlen könnye nyorno- 
rúlttá tudná tenni. Mily teljes visszhangra találha
tott a férfias, nyilt szó Szendrey Mari lelkében! 
Nem épen Gyulai levelének hatását, de legalább a 
túláradó szív boldogságát tükrözi vissza Szendrey 
Marinak nénjéhez, „kedves egyetlen marná“-jához 
írt keltezetlen levele, mely egészen beleillik Gyulai 
szerelmi vallomásának korába. Az izgalmak között 
papírra vetett sorokban a szerelmes leány tulajdon
kép azokat az érzelmeket akarta festeni, melyeket 
benne kedvesének hozzá küldött arcképe, „az Ö arc
képe“ keltett, de a kitörő örömtől nehezen találta 
meg a kellő szót. Boldogan állapította meg, hogy 
elérte egyetlen vágyát, s szülte hihetetlennek tartotta, 
hogy Isten hogyan adhat egyszerre annyi boldogsá
got. Egy percre újra átélte viszonzatlannak hitt sze
relmét, de azután így kiáltott fel: „Félre most min
den rossz gondolattal! Most csak élvezni akarok, 
hiszen így most örökre és egyedül bírhatom és nem 
kell félnem, hogy tekintetemmel árulója leszek szí-

1 Lásd Gyulai Pálnak Szendrey Marihoz 1858. ápr.
2-án írt levelét.
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vemnek.“ Hogy pedig mindez arra az időre vonat
kozik, melyben a szerető szívek egymás előtt meg
nyíltak, azt Szendrey Mari elárulta levelének utó- 
iratában ezzel a vallomásával: „Már meg is csókol
tam! Hisz úgy-e szabadi“

Ha Gyulai az első látásra kedvesének, nevezte 
Szendrey Marit, akkor érzelmeiknek ily teljes ösz- 
szecsendiilése után .joggal törekedhetett arra, hogy 
a világ előtt is minél előbb mátkájának nevezhesse. 
Ápr. másodiki szerelmi vallomását gyorsan követte 
sorsdöntő elhatározása. Mint Aranynak írta, húsvét 
első napján — mi ápr. 4-ére esett — megkérte 
Szendrey Ignác leányának kezét. Az atya szívesen 
fogadta Gyulai fellépését s annál könnyebben adott 
neki kedvező választ, mert egyaránt megbízott 
Mari leánya érzelmeinek állandóságában, valamint 
Gyulai kötelességérzetében. Valóban Gyulai alig 
mérte volna Szendrey Mari kezét megkérni, ha 
előbb a fészekrakás feltételeiről nem gondoskodott 
volna.

1857 szeptemberében még nem csábította Gyu
lait a pesti Kereskedelmi Akadémia meghívása, s 
örömest átengedte a felkínált tanári széket Horvát 
Árpádnak.1 Az 1858. év elején azonban már a sors 
ujjmutatását látta abban a hírben, bogy a kolozs
vári ref. főiskola főgimnáziumában Régeni István 
halálával a magyar-latin nyelv tanári széke meg
üresedett.1 2 Ekkor már Gyulainak erdélyi barátai 
és jóakarói is latba vetették befolyásukat. Közöttük

1 Magyar Sajtó. 1857. 225. (okt. 3.) sz.
2 Kolozsvári Közlöny. 1858. 3. (jan. 10.) sz.
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leginkább buzgólkodott Teleki Domokos gr., ki 
Gyulai elhatározására is hatással volt. Gyulai neve 
már a főiskolai gondnokság jan. 20-i ülésén szóba 
kerülhetett, mely az elárvult tanári székre nézve az 
egyházi főtanács intézkedését kérte.1 Ezért jelent
hette a Kolozsvári Közlöny 1858. jan. 31-én, hogy 
az ev. ref. consistorium Régeni István helyére 
Gyulai Pált hívta meg. A hír bejárta a pesti lapo
kat is? de a Kolozsvári Közlönynek febr. 7-i helyre- 
igazítása szerint tulajdonkép még a jelölés sem tör
tént meg, csak az általános óhajtás nyilatkozott 
Gyulai megválasztása mellett. Ezekután, mikor 
febr. 13-án a főiskolai gondnoki ülés a Régeni ta
nári székének betöltésére vonatkozó ajánlását föl
terjesztette az egyházi főtanácshoz, az ülésen részt
vevő főiskolai tanároknak alig lehetett más jelölt
jük, mint Gyulai. A javaslat elfogadását az egyházi 
főtanácsban az elnöklő Kemény Ferenc br. is ajánl
hatta, kit közeli rokona, Kemény Zsigmond br. 
nyerhetett meg Gyulai ügyének, de legtöbbet tett 
itt Teleki Domokos gr., ki mint egyházkerületi fő- 
gondnok egyre nagyobb tekintéllyel vett részt az 
egyház és iskola életében. Ő szólította fel 1858. márc. 
28-án írt levelében Mikó Imre grófot is, hogy 
Gyulai megválasztását, ki az iskolának díszére fog 
válni, minden erejével támogassa.2 Valószínű, a

1 A főiskolai gondnokság felterjesztése Csűry Bá
lint, a kolozsvári ref. kollégium volt levéltárosa sze
rint az igazgató tanácsi irattárban az 1858—21. szám 
alatt van.

s A levél Kolozsvárott az Erdélyi Múzeum-Egyesü
let levéltárában van.

29*
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Kolozsvárról nyert kedvező értesülések adtak Gyu
lainak bátorságot az áprilisi vallomásra is, hiszen 
1858. ápr. 9-én már határozottan írta Aranynak, 
hogy elfogadta a kolozsvári tanárságot s augusztus
ban megy Erdélybe. Másrészt az öreg Szendreyt 
is mélyen foglalkoztatta a fiatalok elhelyezkedésé
nek kérdése; bizonyára nehéz szívvel gondolt a ma
gányosságra, mely Mari leányának távozásával rá 
pesti otthonában várt, s talán messzellette is Ko
lozsvárt. Ezért tudakozódott áprilisi gazdasági fel
ügyelői útján Debrecenben, nem akadna-e ott a ref. 
főiskolában Gyulai számára megfelelő tanári szék, 
de ápr. 21-én leányához írt levelében csak vállalko
zásának eredménytelenségéről számolhatott be. 
Végre máj. 2-án értesítette az erdélyi ref. egyházi 
főtanács a kolozsvári ref. főiskolát, hogy a magyar
latin tanári székre Gyulai Pált választotta meg.1 A 
Pesti Napló a Kolozsvári Közlöny után máj. 9-én je
lentette, hogy a választásból Gyulai neve került ki 
győztesen, míg a Hölgyfutár másnap már azt is 
tudta, hogy a derék író még az év őszén elfoglalja 
tanári székét.

Minél inkább sajnálkoztak a pesti lapok azon 
a veszteségen, mely Gyulai távozásával a pesti iro
dalmi életet éri, annál általánosabb öröm fogadta az 
eljegyzés hírét, mely május vége felé kezdett elter
jedni.1 2 Nagy meglepetést és örömöt idézett elő a 
hír Nagykőrösön is, Arany szerint sokkal nagyob-

1 Lásd az egyházi főtanács leiratát a kolozsvári 
ref. kollégium levéltárában.

2 Hölgyfutár. 1858. 120. (máj. 28.) sz.
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bat, hogy azt tollal és tintával ki lehetett volna fe
jezni. Gyulai Aranyt már ápr. 9-én értesítette életre- 
szóló elhatározásáról, s Arany az igazi atyai barát 
szeretetével biztatta válaszában Gyulait, hogy ne 
habozzék s ne ingadozzék.1 A jegyesek képzeletét 
ekkor már a rohanó napok mindinkább Kolozsvár 
felé terelték, hol az új otthont kellett berendezniük. 
Tervezgetésiikben részt vehetett Gyulai bátyja, Fe
renc is, ki ez időben mint néhány hónapra szerző
dött tag a Nemzeti Színház színpadán lépett fel.1 2 
Ö, ki mindenünnen örökös honvágyat érzett szülő
városa, Kolozsvár után, leginkább tudta az erdélyi 
magyar életet sógornéja előtt vonzó színben festeni. 
A menyasszonynak és vőlegénynek nem ment oly 
könnyen a Pesttől való megválás. Az egyiknek le 
kellett mondania a családi körről, melyre annyi ál
dást árasztott, a másiknak el kellett szakadnia attól 
az irodalmi élettől, melyhez küzdelmeinek és dia
dalainak annyi emléke fűződött. A csillogó remé
nyek azonban bűvös fénnyel vonták be az ábrándozó 
lelkek előtt a jövőt, Kolozsvárt. A menyasszonyt 
csábította az a szép feladat, hogy saját családjának 
lehet őrangyalává; a vőlegényt küzdelmeinek meg
érdemlőit jutalmán, a családi otthonon kívül gyer
mek- és ifjúkori emlékei is vonzották szülővárosa 
felé.

Az esküvő napjául júl. 31-ét tűzték ki. Addig 
elég idő volt arra, hogy a menyasszony holmiját s

1 Lásd Arany Jánosnak Gyulai Pálhoz 1858. ápr. 
11-én írt levelét.

2 Hölgyfutár. 1858. ápr. 26-, máj. 5-, jún. 2-i sz.
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zongoráját Kolozsvárra szállítsák.1 Gyulainak is 
több elintézni valója akadt Pesten; júl. 27-én dél
után épen a pesti ev. ref. teológiai intézetben kel
lett növendékeit vizsgára vezetnie.1 2 3 A szálláscsináló 
szerepét is ö vállalta magára. Júl. 23-án Nagyvá
radról írt levelet menyasszonyának.8 Ekkor jelen
tette, hogy másnap délben Kolozsvárra érkezik, bár 
legfontosabb üzenetnek ez a vallomása látszott: 
„Nagyon szeretlek Marim!“ Gyulai ezúttal a Ko
lozsvári Közlöny szerint negyvennyolc órát töltött 
Kolozsvárott.4 Miután az új családi otthont rendbe 
hozatta, júl. 25-én vagy 26-án már Pesten lehetett.5 
Az esküvő a belvárosi róm. kát. plébánia anya
könyve szerint júl. 31-én Csengery Antalnak s Hor- 
vát Árpádnak, mint tanúknak jelenlétében ment 
végbe. Az egyház áldásának sokszoros visszhang
jai voltak a pesti lapok, melyek az esküvőről szóló 
hírt leikés szerencsekívánatokkal kapcsolták össze.6 * 
Leglelkesebben ünnepelte a szép frigyet s benne a 
boldogsággal tetézett valódi érdemet a Magyar 
Sajtó, mely csak nem rég is annyi ellenérzéssel tá-

1 Lásd Gyulai Pálné Szendrey Marinak Szendrey 
Júliához 1862. febr. 16-án írt levelét.

2 Pesti Napló. 1858. 140. (júl. 14.) sz,
3 Lásd Gyulai Pálnak menyasszonyához, Szendrey 

Marihoz 1858. júl. 23-án írt levelét.
4 Kolozsvári Közlöny. 1858. 61. (aug. 1.) sz.
0 Lásd Gyulai Pálnak Szendrey Marihoz 1858. júl.

23-án írt levelét.
0 Nővilág. 1858. 32. (aug. 8.) sz. — Pesti Napló. 1858.

156. (aug. 1.) sz, — Hölgyfutár. 1858. 173. (júl. 31.) sz. — 
Délibáb. 1858. 31. (aug. 8.) sz. — Szépirodalmi Közlöny, 
1858. 62. (aug. 5.) sz.
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madta Gyulait.1 Az új pár az esküvő napján az esti 
nagyváradi vonattal indult el Kolozsvárra. Nagy
váradon túl feltárult az utasok előtt az erdélyi táj 
minden szépsége: a szikláról leoiídó vízesés, a mo
hos köveken tovarohanó hegyi folyó, a szellősóhaj
tól megrezdült erdő, hogy a tiindéri tájképek pél
dázzák a boldogságtól dobogó szíveknek gyönyörű 
ábrándjait. Aug. 5-én a Kolozsvári Közlöny már 
így fogadta Gyulait fiatal nejével együtt Kolozsvár 
falai között: „Isten hozta közénk és tartsa hosszú 
időkig köztünk kifogyhatatlan boldogságban és ál
dásos működésben!“

Az a bensőséges viszony, mely Gyulait és 
Szendrey Marit 1857-ben és 1858-ban összekötötte, 
nem lep meg bennünket váratlan fordulatokkal és 
izgató rejtélyekkel. Mily félénken közeledtek egy
máshoz a szerelmi történet hősei, s mennyi időre 
volt szükségük, míg egymásra találtak! Ez a tar
tózkodás egyfelől eszményi nőtisztelet, másfelől a 
férfiasság megbecsülése, valójában pedig annak a 
megnemesült világnézetnek jele, mely az emberisé
get évezredeken keresztül az erkölcsiségnek mind 
magasabb fokára emelte. Gyulai és menyasszonya 
rokonlelkek voltak, amennyiben az élet nagy kérdé
seiről, főkép a család hivatásáról egyformán emel
kedetten gondolkoztak, kötelességeiket azonban 
mindketten egyéniségüknek jellemző elemével fog
ták fel, egyikük inkább mélyen érző szívével, mási
kuk inkább férfias elméjének éles ítéletével. Egye
sülésük két egyenlő rangú lelkierőnek összehang-

1 Magyar Sajtó. 1858. 92. (aug. 3.) sz.
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zása, melyet nem zavar meg a győztes fél diadalér
zete. Gyulai egyaránt hódított és meghódolt; ha
sonlókép Szendrey Mari is elismerte ugyan a ki
váló írói és költői egyéniség hatalmát, de egy
szersmind éreztette is vele elbűvölő nőiességének 
varázsát. Éhben a teljes összhangban bízott az öreg 
Szendrey is, valahányszor leányának jövőjére gon
dolt. Aug. 7-én is, mikor a Kolozsvárról küldött 
első hírre levelet írt leányának, bizodalmát ily egy
szerű szavakkal fejezte ki: „Valamint meggyőződve 
hiszem, hogy jó s szeretett Palid téged, mint okos 
és higgadt kedélyű ember oltalmazand, úgy tőled is 
biztosan remélem, hogy őt szereteteddel és engedé
kenységeddel boldogítani fogod.“

Szendrey Mari nem volt annyira romantikus 
egyéniség, mint amilyennek egykor Pataki Emiliát 
látta Gyulai, mindazáltal jelentősége Gyulai belső 
életében nagyobb amazénál. Szendrey Mari, mint 
Pataki Emilia, éveken át kötötte le a költő lelkese
dését, hogy lelkének vonásai új meg új lírai esz
mékben tükröződjenek, de azért több volt, mint áb
rándkép, melyet a költői képzelet festeget át. A 
mélykedélyű, szép leány odaadó és mégis önérze
tes szerelmével arra volt hivatva, hogy mint hű fe
leség áldozatot hozzon férjéért s gyermekeiért, hogy 
kicsinyes gondjai között magát boldognak érezve, 
másokat boldogítson. Szendrey Mari az örök női 
eszmény megvalósulása volt, mely Gyulainak a rá 
váró irodalmi harcokhoz erőt, lelkesedéséhez hitet, 
elért eredményeihez tiszta örömöt adott. így szelle
műit át az összehangzó női egyéniség a magyar iro
dalomtörténetnek titkon ható tényezőjévé.



A KOLOZSVÁRI TANÁRI ÉVEK.

Amire Gyulai oly sokáig vágyódott, a családi 
boldogság valósággá vált életében Kolozsvárott.1 
A fiatal házaspár 1858-ban a Piac-sor 3. számú há
zának első emeletén rendezte be otthonát. Innen 
írta Gyulai Lévaynak augusztus végén, hogy annyi 
hányódás, képzelt és valódi szenvedés s megtört 
illúziók után végre révpartra jutott. Innen kérte 
nov. 28-i levelében Aranyt, hogy ne sajnálja tőle a 
három hónapot, tíz súlyos év kárpótlását. 1859. máj. 
4-én költöztek át Gyulaiék a Belső-Farkas-utcába a 
megüresedett, második kollégiumi tanári lakásba.1 2 
Környezetüknek iinnepies jellemet adott a tér szerű 
utca, melynek csendjét csak a tanuló ifjúság moz
galmai törték meg, még inkább közvetlen közelük
ben a szabályos vonalú kollégium s az ódon, csúcs-

1 Lásd e fejezetnek részletesebb kidolgozását Papp 
Ferencnek Gyulai Pál kolozsvári tanári évei című érte
kezésében. Budapesti Szemle. 233. k. (1934.) 14—47. 1.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szabó Károlyhoz keltezés 
nélkül, de 1859-ben írt levelét. Erdélyi Irodalmi Szemle, 
III. évf. (1926.) 127. 1,
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íves református templom. Mindazáltal az egyeme
letes épület az előtte álló, árnyas hársfákkal s az 
egyszerű, barokk-keretű kapuval, valamint a föld
szinten elhelyezkedő új otthon a két tágas, boltíves, 
utcai szobával s a kissé homályosabb benyílóval 
mintha arra lett volna hivatva, hogy bensőséges 
családi érzéseknek szolgáljon rejtett fészkéül. A 
barátságos tanári lakásnak legnagyobb ékessége a 
ház asszonya volt. Gyulainét legtöbben szebbnek s 
mindenkép vozóbbnak tartották, mint nénjét, Jú 
liát. Ha nem hódolt is mindenben a divatnak, min
dig ízlésesen öltözött. A társaságban hamar felde
rült, örömest részt vett a társasjátékokban, s ha al
kalom került rá, könnyen táncra perdült. Mindazál
tal leginkább családi körébe vonult vissza s fér jéért, 
majd később gyermekeiért semmiféle áldozatot sem 
sajnált. Amint cselédjeit rendben tartotta, délelőt
tönként kezébe fogta a főzökanalat is. Kis kertjé
ben is jól megfért a zöldség a virággal. Míg nénjé- 
től — főkép a szép felfutóról —- virágmagot kért, 
atyja kétféle téli tökmagot küldött neki ültetés vé
gett. Az öreg Szendrey egyébként is gyakran figyel
meztette leányát leveleiben egyre-másra: majd a 
kovászos ugorka eltevésének kitűnő módjára, majd 
a kertész őszi gondjaira: a téli salátapalánta ülteté
sére s a petrezselyemmag vetésére. A gazdaasz- 
szonyi erények azonban nem akadályozták meg 
Gyulainét abban, hogy érdeklődéssel kísérje férjé
nek irodalmi törekvéseit; máskép Gyulai sem be
szélte volna meg vele oly bizalmasan irodalmi 
ügyeit leveleiben. Erre az összhangra célzott Szend
rey Júlia is, mikor húgára tréfásan ráfogta, hogy
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Tóth Kálmán új drámájának előadásán azért nem 
mert tapsolni, nehogy mint kritikus felesége fele
lőssé tegye urát.1 Mégis a fiatal asszonyt az iro
dalmi sikereknél inkább foglalkoztatták saját kedé
lyének mozgalmai. Mikor nénjéhez intézett levelé
ben első anyai örömeit akarta rajzolni, tolla nem 
bírt túláradó érzelmeivel. Mikor meg a távolból 
férjével csak levél útján érintkezhetett, mily izga
lommal várta a szerinte mindig ritkán érkező leve
leket! „Oly véghetetlen jól esnék, — írta egy alka
lommal — ha annyi levelet írnál, hogy megúnhat- 
nám olvasni; akkor legalább elhinném, hogy igazán 
vágyódd utánam.“ 1 2

Nem csoda, ha Gyulai egyaránt szerette és fél
tette nejét; különösen aggasztotta feleségének a 
szülés előtt és után jelentkező ideges gyöngesége, 
ezért intette folyton, hogy ne erőltesse meg magát. 
Szeretetében is volt valami józanság. Egyik levelé
ben maga is vágyakozva sóhajtott ugyan nejének 
könnyű léptei és édes csevegése után, valójában 
azonban azt tartotta, hogy a hitvestársak ne vesz
tegessenek szót arra, amit csak érezni lehet. Gyulai 
Marija bizonyára ellenkező nézeten volt. Neki még 
az is fájt, ha komoly munkába merült férje össze
ráncolt homlokkal fogadta közeledését. Ilyenen el 
tudott keseregni, míg idősb tanárnő barátnői meg 
nem magyarázták neki, hogy megvan a komoly

1 Lásd Gyulai Pálnénak Gyulai Pálhoz 1860. jún. 
19-én írt levelét.

2 Gyulaiék családi életének rajzához fő forrásul 
Gyulai Pálnak, Gyulai Pálnénak, Szendrey Ignácnak és 
Szendrey Júliának egymással való levelezése szolgált
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munkának és kedveskedésnek is ideje.1 Leveleiben 
maga is többször célozott urának összeráncolt hom
lokára s örökös zsémbelésére; félig tréfásan, félig 
komolyan szemére hányta, hogy Pestről megér
kezve, nem csókolta meg, sőt egy sötét percében 
szeretethiánnyal is vádolta. Mindez azonban csak 
futó felhő volt, hogy annál fényesebben ragyogjon 
utána a derült ég. Alig írta le a szerető nő a súlyos 
vádat, azonnal észrevette a zsémbelésben nyilat
kozó, igaz szeretetet, s maga kért bocsánatot kétke
déséért. Nem titkolta el nénjének, Júliának véle
ményét sem, ki a férfiakról nem sokat tartott 
ugyan, de Gyulairól azt mondta, hogy aranyba és 
gyémántba kellene foglalni. Gyulai tehát egyaránt 
érezte és viszonozta a hitvesi szeretetet. Szíve mé
lyéből fakadt 1862. máj. 25-i levelében e nyilatko
zat: „Édes Mari, te mindig az léssz nekem, mi ab
ban az órában valál, midőn először csókoltam meg 
kezedet, e reám nézve mindennél drágább kezet.“

A Farkas-utcai tanári lakásban annál gazda
gabb családi élet bontakozott ki, minél több gyer
mekzaj verődött vissza a magas boltívekről. Az 
első szülött, Aranka, kinek keresztszüleiül Nádasdy 
Lipótné grófné és fia, Nádasdy Ferenc gr. ajánl
koztak, 1859. jún. 15-én látott napvilágot.1 2 A fiatal 
anya boldogságtól izgatottan hívta nénjét és aty
ját, hogy minél előbb bemutathassa nekik gyerme
két, de a jún. 18-i keresztelőre csak az öreg Szend-

1 Sárkány Ferencné visszaemlékezése Bartlia Lajos 
aranyosgyéresi ref. lelkész közlése szerint.

2 A kolozsvári róm. kát. plébániának 1932. jún. 
21-én kelt tanúsítványa szerint.
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rey érkezett meg Kolozsvárra. A második gyermek 
fiú volt, ki 1861. máj. 23-án született s júl. 11-én a 
„Kálmán“ nevet kapta.1 Az anya élete — mint 
maga írta nénjenek — hajszálon függött ugyan, de 
annál inkább örült kis fiának. Gyulai szerint a 
nagy öröm is ártott neki. Így azután a keresztelő, 
melyen a keresztszülök: Szendrey Júlia és az öreg 
Szendrey is részt vehettek, igazi családi örömün
neppé vált,

Ettölfogva a hitvestársak lelkivilágát új örö
mök, új gondok foglalták le. Az anya boldogan je
lentette leveleiben, hogy kis leánya már két lépést 
tett s apjáról azt is tudja mondani: „Elment“. Büsz
kélkedett kicsi Kálmán fiával is, milyen csoda
gyermek, bár még nem csúszik s nem beszél. Külö
nösen nagy szomorúságot szerzett neki az orvos az
zal, hogy el akarta tiltani kis fiának szoptatásától; 
ennél nagyobb áldozatot el sem tudott képzelni. 
Gyulai épúgy, mint Marija, nagy értéknek tartotta 
a gyermeket és sokat foglalkozott vele. Gyulainé is 
elismerte férjének szörnyű önfeláldozását kis leá
nyának kedvtelésével szemben, ki nagyon szerette 
apja haját tépni. Egész gazdagságával nyilatkozott 
gyermeki kedélye leánykájához gyermeknyelven 
írt levelében, mikor Arankának kicsi szekeret, ku
tyát, cicát ígért, mesét is, hosszút s játékot, mely
ben Árka apa hátára ülve, mondja: „Gyi apa, gyi

1 A kolozsvári belvárosi ref. lelkészi hivatal anya
könyvi kivonata s Gyulai Pálnak Szendrey Júliához 
1861. máj. 24-én írt levele szerint.
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édes apa!“ 1 Gyulai azonban a gyermekszobának 
nemcsak örömeiből, hanem ajaiból-bajaiból is ki
vette részét. Mennyit aggódott felesége életéért fia 
születésekor s mennyit virrasztóit, mikor fiát elvá
lasztották! Azután sem volt nyugta sem éjjel, sem 
nappal. Mint Aranynak írta, majd fiacskája esett 
tüdőgyulladásba, majd felesége lett ismét rosszul, 
úgyhogy hol itt, hol ott kellett segítséget nyújta
nia.1 2 Aggodalmai nem szűntek meg a távolból sem, 
mikor felesége 1862 tavaszán két gyermekével 
Pestre atyjához költözött s harmadik gyermekét 
már szíve alatt hordozta. Gondja kiterjedt a gyer
mek életének minden mozzanatára, még a rengetés 
módjára is, s nejéhez írt levelei tele voltak jó ta
náccsal. Hol Kálmán fiát féltette a meghűléstől, hol 
Arankát a kőlépcsőtől, hol meg kérve-kérte Mari
ját, hogy állapotj ára való tekintettel ne emelgesse 
kis fiát.

A kis család életét bensőségesen egészítette ki 
a pesti Szendrey-rokonság együttérzése. Kivel kö
zölte volna Gyulainé legtitkosabb reményeit és ag
godalmait, ha nem nénjével, Júliával, az ő kedves, 
egyetlen, gyönyörűséges anyácskájával? Mikor 
hosszú levelet kapott tőle, egész nap sem enni, sem 
dolgozni nem tudott az örömtől, mindig a levelet 
olvasta, úgyhogy estére szinte szóról-szóra tudta. 
Az öreg Szendrey is szívén viselte kolozsvári gyer-

1 Lásd Gyulai Pálnak nejéhez 1862. jún. 19-én írt 
levelét.

2 Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz keltezés nél
kül 1861-ben, keltezés nélkül 1862. jan. 29-e után s 1862. 
márc. 7-én írt leveleit a M. T. Akadémia levéltárában.
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mekeinek sorsát. Pontosan megküldte a részükre 
felajánlott 400 frt. összeget, sőt néha meg is te
tézte. Gyulainé mindig elérzékenyült, valahányszor 
atyja gyöngédségének újabb nyilatkozásáról szá
molt be leveleiben. Egyszer Szendrey Júlia szóvá 
is tette húga előtt, hogy atyjok Marinak mennyit, 
érte pedig milyen keveset tesz.1 Mari leányának 
szép családi körére gondolt Szendrey Ignác akkor 
is, mikor 1860 februárjában Pesten a Sándor-utcá- 
ban a 17. számú házat megvette és építtetni kezdte.

Az új rokoni kapcsolatok Gyulai lelkében is 
teljes viszonzásra találtak. Őszinte részvétet érzett 
boldogtalan sógornéja, Szendrey Júlia iránt, ki fé
nyes múltjának és gyötrő jelenének súlya alatt ros
kadozott. Nejével együtt sokat töprengtek Júlia 
sorsán. Egy alkalommal 100 frtot küldtek neki 
megtakarított pénzükből, sőt — mint Mari írta Jú
liának —- nagyobb áldozatra is készek voltak, csak
hogy Petőfi fiának ne kelljen koldulnia. A költői 
lángelme tisztelete, Petőfi özvegyének és Zoltán 
fiának érdeke indította Gyulait arra is, hogy Pe
tőfi vegyes műveit összegyűjtse és kiadja. Ez ügy
ben többet levelezett Szendrey Júliával 1861 folya
mán. 1 2 Hasonlókép méltányolta Gyulai az öreg 
Szendreyben az egyenes jellemű, kötelességtudó s 
jószívű embert, úgyhogy évről-évre mind bizalma
sabb viszonyba került vele. Valahányszor Pesten

1 Lásd Gyulai Pálnénak Gyulai Pálhoz 1860. jón. 
24-én írt levelét.

2 Lásd Gyulai Pálnénak Szendrey Júliához keltezés 
nélkül, de 1861 karácsonya előtt írt levelét és Szendrey 
Júliának Gyulai Pálhoz 1861. okt. 23-án írt levelét.
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dolga akadt, Szendreynél szállott meg. Sőt 1862 jú
niusának végén is, mikor a kolozsvári ref. kollé
giumi tanári lakást a pesti, Sándor-utcai családi 
házzal cserélte fel, részint ipának az az óhajtása 
vezette, hogy öreg ember létére szeretné gyermekeit 
maga körül látni.1

A családi élet Gyulai számára nem volt üres 
szólam, inkább nagy valóság, sok tiszta örömnek és 
önáldozatnak forrása. Ha nem hivalkodott is er
kölcsi elveivel, mint férj, apa, vö és sógor mindig 
nemesen fogta fel kötelességeit. Költői képzelete 
több lírai költeményében aranyozta meg családi ér
zéseit, mert maga az a mód is, ahogyan kis körét 
szolgálta, költészet volt. Családjának hozott áldo
zatot akkor is, mikor lemondva a független írói 
életről, elvállalta az iskolai munka terhét. A kolozs
vári ref. kollégiumi tanári állás ugyanis a felajánlott 
700 frt. fizetéssel s a természetben nyújtott lakással 
legalább a családalapításnak legszükségesebb felté
teleit biztosította.2 Lemondását maga így körvona- 
lozta 1858. aug. 26-án Lévayhoz írt levelében: „Sok
ról lemondtam, mikért küzdenem kellett volna, 
hogy valamit bírhassak. A megtört írói ambícióért 
nagy kárpótlás egy szerető nő.“

Mikor Gyulai 1858 augusztusában a kolozsvári 
ref. kollégiumban tanári székét elfoglalta, úgyérez-

1 Lásd Gyulai Pálnak Csengery Antalhoz 1861. júl. 
17-én írt levelét. Budapesti Szemle. 194. k. (1923.) 110., 
111. 1.

2 Lásd az 1858. máj. 5-én tartott előljárósági ülés
nek jegyzőkönyvét, főkép a 117. pontot a kolozsvári ref. 
kollégium levéltárában.
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hette, hogy hazaérkezett. Az egykori kitűnő, főisko
lai deák emléke még élénken élt az ősi intézet falai 
között; a költő és író sikerei is állandóan foglalkoz
tatták az erdélyi közvéleményt, úgyhogy a főiskola 
tanárai s az erdélyi ref. egyház vezetői Gyulai vál
lalkozását nagy értéknek tartották a főiskolára 
nézve. Gyulait is sok gyöngéd szál kötötte az ódon 
iskolához. Egyrészt erkölcsi világnézete sokkal szi
gorúbb volt, hogysem kötelességeit el tudta volna 
hanyagolni, másrészt még elég fiatal volt ahhoz, 
hogy szellemi értékeiből bőven áldozzon eszményei
nek és vonzalmainak.

A szabadságharcra következő önkényuralom 
szűk korlátok közé szorította a kolozsvári ref. kollé
gium működését, amennyiben Thun Leó gr., osztrák 
miniszter az „Organisations-Entwurf“ alapján 
nyolc osztályú gimnázium színvonalára szállította 
le.1 Az intézet lemondott magasabb céljairól, de a 
szakszerű középoktatással mégis nyert, bár zilált 
pénzügyei miatt csak nehány rendes tanári szék fel
állítását biztosíthatta. A rendes tanári kar valóban 
hivatásának magaslatán állott. A kollégium igazga
tását s a természettan tanítását Gyulainak egykori 
erélyes tanára, Takács János vállalta el. Sámi 
László a történelmet tanította s lelkes előadásaiban 
magas erkölcsi szempontokat érvényesített. Sár
kány Ferenc, ki Gyulaival egy időben foglalta el 
rendes tanári székét, a mennyiségtan tanára volt.

1 Parádi Kálmán: Az ev. ref. erdélyrészi egyház- 
kerület fő, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza. 
1896. 135. 1.

30
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Kocsi Károly pedig, ki Gyulaival együtt járt a 
berlini egyetemen, a földrajzot s a természetrajzot 
adta elő. Gyulai mellett ezeknek vállán nyugodott 
leginkább a kollégium szellemi és anyagi ügyeinek 
vezetése, úgyhogy az előadásokon kívül a gyűlések
nek hosszú sora kötötte le idejüket. így talál
kozunk nevükkel havonként többször a gond
noki, majd tanári üléseknek, valamint a kolozsvári 
ref. egyház és kollégium közös elöljárósági ülései
nek jegyzőkönyveiben.1

Sokat adott Gyulai is a főiskolának. Ö volt a 
VII. osztály főnöke. E mellett, mint a magyar nyelv 
tanára, tanított az V. osztályban stilisztikát, a VI- 
ban költészettant és ékesszólástant, a VII-ben és 
VIII-ban magyar irodalomtörténetet; mint a latin 
nyelv tanára, a VIII-ban legtöbbször Tacitus! és 
Horatiust olvastatta; a bölcseletből a VII-ben a lé
lektant, a VIII-ban a logikát adta elő. Volt tehát 
hét tantárgya heti 17 vagy 18 órában.1 2 Új elfoglalt
ságot jelentettek számára az érettségi vizsgálatok, 
hol ö javította évenként az általános tételű magyar 
dolgozatokat, továbbá a latinról magyarra s ma
gyarról latinra való fordításokat.3 Hogy mily becs
vággyal fogott az irodalom tanításához, azt bizo-

1 Lásd ezeknek az üléseknek jegyzőkönyveit a ko
lozsvári ref. kollégium levéltárában.

2 Lásd a kolozsvári ref. kollégium levéltárában 
A kolozsvári ev. ref. gymnasium és elemi iskola nö
vendékeinek névsora és osztályzata az 1859160. és 1860/61. 
iskolai egész évekről című köteteket.

3 Lásd az érettségi írásbeli dolgozatokat 1858/59-től 
1861/62-ig a kolozsvári ref. kollégium levéltárában.
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nyitja mindjárt az első iskolai évben Szvorényi 
stilisztikai és költészettani kézikönyveivel való elé
gedetlensége. 1858. nov. 2S-i levelében épen azért 
fordult Aranyhoz, hogy megszerezhesse azt a kéz
iratot, melyből Arany tanította a kérdéses tantár
gyakat Nagykőrösön. Arany nem teljesíthette a ké
rést, de Gyulai még 1859 nyarán is hajszolta Szi
lágyi Sándor és Szabó Károly útján Aranynak 
Toldy Ferenc kézikönyvéből készített magyar iro
dalomtörténetét. Így taníthatta későbbi iskolai je
lentések szerint a költészettant Szvorényi és mások 
nyomán, a magyar prozódiát és metrikát Szvorényi 
és Arany után, a magyar irodalomtörténetet pedig 
Toldy és mások nyomán. Az érettségi írásbeli dol
gozatokhoz fűzött megjegyzésekből viszont az is ki
tűnik, mennyi időt és gondot fordított tanítványai 
stílusérzékének kifejlesztésére. Hatásának fő titka 
nem is annyira a módszer, mint inkább a lényeget 
kereső egyénisége volt, melyből kisugárzott a szel
lem fénye s a meggyőződés ereje. Magyar irodalmi 
előadásaiban bizonyára megcsillantak azok az esz
mék, melyeket Katona Bánk órájáról szóló tanul
mányában annyi elmeéllel fejtegetett. Horatiusnak 
iskolai magyarázatában is érvényesülhetett az a 
szigorú erkölcsi felfogás, mely talán épen latin 
óráinak hatása alatt Horatius olvasásakor című 
ódájában oly komor hazafias érzéssel nyilatkozott. 
Maga Gyulai tanári működésének főcéljául az esz
tétikai szép és erkölcsi jó tiszteletét, a klasszikus 
irodalom és modern műveltség megbecsülését s a 
magyar irodalom szeretetén keresztül a magyar

30*
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mult és jelen megértését említette.1 Ennek vissz
hangja. volt az ifjúság kicsinyjének és nagyjának 
Gyulai iránt érzett, rajongó szeretete, melyet 
Gyulai búcsúztatásakor az ifjúság szónoka oly 
meggyőzően tolmácsolt,.1 2 3

Az alkotmányos élet feltüntével 1860 végén az 
erdélyi ref. egyházkerület az iskolai ügyek egysé
ges szervezésére bizottságot küldött ki, melynek 
Gyulai is tagja volt.8 Az új szervezeti törvény a 
kolozsvári ref. kollégiumban az 1861/62. iskolai év 
elején lépett életbe, úgyhogy ekkor a hat osztályú 
középiskola fölé három éves bölcseleti és két éves 
jogi tanfolyam került.4 E szerint tanított Gyulai 
az 1862. évi június végéig, de tulajdonkép csak az 
történt, hogy amit előbb a VII. és VIII. osztály
ban tanított, azt ezentúl a bölcsészeknek adta elő.5 
Annál jelentősebb szerephez jutott azzal a beszéd
del, melyet 1861. szept. 2-án az iskolai év ünnepies 
megnyitásakor, mint az intézetnek legifjabb tanára 
intézett az ifjúsághoz.6 A protestantizmus eszméit: 
a vallást, tudományt és hazafiságot dicsőítette, s

1 Lásd Gyulai Pál iskolai búcsúbeszédét. Hölgyfu
tár. 1862. 78. (júl. 1.) sz.

2 Lásd Révai Lajos beszédét. Kolozsvári Közlöny. 
1862. 98. (jún. 26.) sz.

3 Parádi Kálmán id. m. 136. 1.
4 Pokoli József: Az erdélyi ref. egyház története. 

III. (1904.) 210., 211. 1.
B Gyulai Pálnak 1861/62. évi előadásai az V. és VI. 

osztályon kívül nagyjában azok voltak, melyeket utódja, 
Fekete Mihály tartott a bölcsészeknek az 1862/63. évi 
nyomtatott kimutatás szerint.

6 Kolozsvári Közlöny. 1861. 141. (szept. 7.) sz.
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míg ezeknek összhangjáért lelkesült, tiltakozott az 
álliberalizmus és abszolutizmus bomlasztó törekvé
sei ellen. Egyaránt elítélte a tudományt, mely nem 
ismert erkölcsi eszményt, valamint azt a vallást, 
mely a haza szabadsága ellen fordult. A bátor ta
nári hitvallás hatását csak növelte a sötét kor, mely
ben itt is, ott is felbukkantak az önkényuralom 
rémei.

A főiskola más téren is lefoglalta Gyulait 
maga számára. A gondnoki és tanári üléseken, me
lyekről Gyulai ritkán hiányzott, majd többféle 
számadás megvizsgálásával bízták meg, majd a fő
iskolai nyomdáról és levéltárról kellett javaslatot 
készítenie; ő volt a főiskola képviselője 1860. júl. 
8-án a sárospataki főiskolának 300 éves ünnepén 
is.1 Különösen nagy érdemeket szerzett, mint a fő
iskolai könyvtár őre. Mihelyt tanári székét elfog
lalta, nagy buzgalommal törekedett az elhanyagolt 
könyvtár értékeit megmenteni, gyarapítani és ren
dezni. Amily nagy örömöt szerzett neki egy-egy 
régi műnek, mint Holtai Száz fabuláinak felfede
zése, épúgy bántották a csonka, megrongált és el
kallódott kötetek. A kölcsönzőknél feledt könyve
ket kíméletlenül hajtotta be még barátaitól, mint 
Szilágyi Sándortól is; a második példányok cse
rébebocsátásával pedig új becses könyvtári anyagot 
gyűjtött, másrészt nagy gondot fordított a kötte-

1 Lásd a kolozsvári ref. kollégium levéltárában az 
1859. márc. 8-i és 1861. aug. 1-i előljárósági iratokat, az 
igazgató naplóját, főkép a számvizsgálók jegyzetét, to
vábbá az 1859. júl. 4-i, 1859. aug. 6-i, 1860. febr. 13-i és 
ápr. 10-i előljárósági ülések jegyzőkönyveit.
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tésre.1 A könyvtár nagy jelentőségét emelte ki az
zal is, hogy 1859-ben könyvtárőri díjának, 25 frt 
20 kr-nak felét köttetésre, felét könyvtári segédjé
nek, Nagy Miklósnak jutalmazására ajánlotta fel. 
Ezekután érthető, hogy az 1859. júl. 4-i gondnoki 
ülés Gyulai Pálnak a bibliotheka rendezésénél ki
fejtett buzgalmáért köszönetét szavazott. Valóban 
a, fennmaradt számlák és pontos könyvtári feljegy
zések még ma is bizonyítják, hogy alig volt a ko
lozsvári ref. kollégium könyvtárának buzgóbb őre, 
mint Gyulai. Talán a könyvtárban eltöltött órák 
emléke indította Gyulait életének alkonyán arra is, 
hogy könyvtárát a kolozsvári ref. kollégiumra 
hagyja.

Amint a főiskolai könyvtár, épúgy a főiskolai 
ifjúság Olvasó-egylete is megérezte Gyulai szelle
mének hatását. A szép számmal fennmaradt jegyző
könyvek bizonyítják, mily bölcseséggel vezette 
Gyulai az ifjúságot. Nem korlátozta túlontúl tanít
ványait, de szellemi felsöbbségével mindig irányt 
tudott nekik adni. önképzököri elnöklésének egyik 
legszebb emléke az a beszéd, melynek kíséretében 
1862. júl. 22-én utoljára osztott jutalmat az Olvasó- 
egylet tagjai között.1 2 Gyulai a búcsúzásnak inkább 
érzelmi mozzanatait érintette, mikor fájó szívvel 
idézte vissza emlékezetébe diákkorának s tanári

1 Lásd az 1858. máj. 5-i, 1859. júl. 4-i, 1861. szept, 
18-i előljárósági ülések jegyzőkönyveit, Toldy Ferenc 
térítvényét Heltai Gáspár Száz fabuláiról a kolozsvári 
ref. kollégium levéltárában és Gyulai Pálnak Szilágyi 
Sándorhoz 1859. júl. 10-én s aug. 26-án írt leveleit.

2 Hölgyfutár. 1862. 78, (júl. 1.) sz,
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éveinek benyomásait, de valóban művészien ját
szott az ifjú szívek búrjain.

Az a vonzó tanári egyéniség, mely ebből a sok
oldalú, odaadó iskolai munkából alakult ki, méltó 
elismerésre talált a főiskolai elöljáróság részéről. 
Leginkább kitűnt ez, mikor Gyulai hivatalosan je
lentette be tanári állásáról való lemondását. A fő
iskolai elöljáróság ugyanis 1862. febr. 17-i ülésének 
jegyzőkönyve szerint kijelentette, hogy a buzgó ta
nár és kiváló író távozását nagy veszteségnek 
tartja; a lemondást sajnálattal vette tudomásai. 
Gyulainak rövid idejű tanári működéséért pedig 
teljes megelégedését fejezte ki. Az elismerés és sze
retet jelein kívül azonban még mást is vitt magá
val Gyulai a kolozsvári ref. kollégiumból. Valójá
ban itt látott a tanítás művészetének rejtelmeibe. 
Sokat tanult oly nagyhatású tanártól is, aminőt 
Sámi Lászlóban ismert meg, de egészséges peda
gógiai érzéke saját tapasztalatai útján is kifejlő
dött. Mély nyomokat hagytak lelkében a tanuló 
ifjúság hazafias mozgalmai, a tanári szobában foly
tatott viták komor eszméi s az egyházi gyűlések
nek nemzeti aggodalmai is. így rajzolódott le a fia
tal főiskolai tanár emlékeiben Erdély múltjának 
és jövőjének együttes képe.

Minél többet aggódott Gyulai Erdély sorsán, 
annál inkább lefoglalta gondolat- és érzésvilágát az 
az intézmény, mely épen Erdély megmentését tűzte 
ki céljául, az Erdélyi Múzeum-Egylet. Az egyesü
let terve régi keletű volt, de 1859 novemberében 
mégis Mikó Imre gr. valósította meg, ki sok irányú 
társadalmi tevékenységével az „Erdély Széchenyi-
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je“ nevet érdemelte ki.1 A nemes gróf 1859. nov. 
23-i elnöki megnyitójában a tudományosság temp
lomának nevezte az egyesületet, de egyúttal a 
nemzetiség megszilárdítását is várta tőle. A három
napos alakuló ülésnek nagy és előkelő közönsége fé
nyesen igazolta is, hogy a Múzeum-Egylet az erdélyi 
magyarság számára a nemzeti ellentál lásnak meg
becsülhetetlen erőforrása.1 2

A társadalmi mozgalom jelentőségét emelte a 
M. T. Akadémia küldöttségének megjelenése, mely
nek vezetője Eötvös József br., egyik tagja meg 
Csengery Antal volt. Gyulai már Pesten lépett az 
egyesület részvényes tagjai közé;3 még inkább iz
gatott érdekében, mióta Kolozsvárra került s Mikó 
Imre gr. bensőbb körében többször megfordult. Az 
alakuló ülés nagy többsége a jegyzői tolira Gyulai 
Pált jelölte ki, de ö előzetesen s a választó ülésen 
is minden tisztséget elhárított magától. így lett a 
múzeum őrévé Brassai Sámuel, könyvtárnokká 
Szabó Károly, titkárrá Finály Henrik. Az alakuló 
ülés lelkes hangulata Gyulait is kiragadta minden
napi teendői közül. Az első napi ünnepi lakomán 
felköszöntőt mondott s nagy hatást keltett azzal a 
mondásával, hogy a magyarnak két hazája csak a 
szívnek két kamrája. A második napon ö is ott lehe
tett azon az ebéden, melyet az egyesület elnöke,

1 Kristóf György: Erdély Széchenyi Istvánja. Er
délyi Irodalmi Szemle. 1929. 328—337. 1.

2 Jakab Elek: Az Erdélyi Múzeum-Egylet alakító 
ülése. (Nov. 23—26-án. 1859.) Budapesti Szemle. VII. 
kötet. 1859. 349—376. 1.

* Magyar Sajtó. 1857. 107. (máj. 11.) sz.
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Mikó Imre gr. adott; este pedig a hírlapi jelentés 
szerint Gyulai vendégelte meg pesti barátait.1

Miután az ünnepnapok fényes közönsége elosz
lott, a választmányra várt az egyesület szervezésé
nek nehéz munkája, s ha kötelességteljesítésről 
volt szó, Gyulai sohasem húzódozott vissza. Szor
galmasan eljárt a hosszú ülésekre, s itt mindig 
akadt számára valami megbízás.1 2 Gyakran azon
ban megbízás nélkül is támogatta a M úzeum-Egyle
tet törekvéseiben. Mint Mikó Imre gr. és Szabó 
Károly közvetítője, ö is hozzájárult ahhoz, hogy az 
egyesület a kiváló történettudóst nyerhette meg 
könyvtárosául.3 Többször szerepelt a felolvasó
asztalnál is. Mindjárt az első, 1860. febr. 25-i tudo
mányos ülésen bemutatta Adalék népköltészetünk
höz című tanulmányát, mely kivonatosan az Erdé
lyi Múzeum-Egylet évkönyvében is megjelent; más
kor meg majd Dózsa Dániel, majd Teleki Domokos 
gr. értekezését olvasta fel. Minden jel szerint ő 
volt az' az -«-jegyű tárcacikkíró is, ki a Korunknak 
1860. dec. 3-i és 14-i számaiban Múzeum-egyletünk 
tudományos munkássága című cikkeiben az egye-

1 Pesti Napló. 1859. 272. (nov. 29.) sz.
2 Lásd az Erdélyi Múzeum-Egylet jegyzőkönyveit 

Kolozsvárott az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltárá
ban.

3 Lásd Gyulai Pálnak Szabó Károlyhoz 1859-ben 
s 1860-ban írt leveleit s Szabó Károlynak Mikó Imre 
grófhoz 1858-ban s 1859-ben írt leveleit az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület levéltárában.
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sületet védelmébe vette.1 Gyulai a kritika jogán 
szólalt fel ugyan, de tollát a Mikó Imre gr. iránt 
érzett mély tisztelet is vezette.

Mint a ref. kollégium, épúgy a Múzeum-Egy
let is érdekesen foglalta össze Gyulai számára E r
dély szellemi értékeit. Az elnök, Mikó Imre gr., jel
lemzően egyesítette magában a fejedelmi kor állam- 
férfiainak áldozatkészségét s a modern társadalmi 
politikusnak messzire tekintő gondolatát. Hasonló
kép felötlő szellem volt a tudós múzeumi őr, Bros
sai is, kinek mérhetetlen tudásvágyában mintha 
Apáczai Cseri Jánosnak olthatatlan tudomány- 
szomja tért volna vissza. Az eredeti erdélyi egyéni
ségeknek hosszú sora vonult fel Gyulai szeme előtt 
a Múzeum-Egyletnek egy-egy közgyűlése alkalmá
val is. Mily gyönyörűség lehetett látni a sokféleség
ben az egységet, a nemzeti öntudatot, mely a külön
böző lelkierőket egy cél felé vezeti! Ennek a fel
emelő érzésnek adott kifejezést a Korunk -i- jegyű 
cikkírója is, mikor a Múzeum-Egylet megalkotásá
ban a nemzeti akarat győzelmét dicsőítette.1 2

Amennyire kitüntette Kolozsvár Gyulait, any- 
nyira meg is terhelte. Vele szemben még a kolozs-

1 Gyulaira vall az —i— írói jegyen kívül az ügyes 
vitatkozó tehetség, a fejlett stílus s a jellemző gondo
latmenet, mely megegyezik Gyulainak az 1860. évi no
vemberi közgyűlésen hangoztatott nézeteivel. Gyulai 
hivatkozhatott a cikkben Aranyra, ki nem rég Molnár 
Anna balladájáról nyilatkozott; ő beszélhetett joggal 
a Múzeum-Egylet könyvtárának használatáról is.

2 —i—; Múzeum-egyletünk tudományos munkás
sága. Korunk. 1860. 3. (dec. 6.) sz.



GYULAI PÁL 4 7 5

vári hölgyközönseg is követelést támasztott, ameny- 
nyiben — mint Csengerynek 1860-ban, Aranynak 
1861-ben írta — többször kellett úri hölgyeknek 
felolvasásokat tartania a magyar irodalom történe
téből. Mindez legalább az időt rabolta el tőle, pedig 
e nélkül nincs írói elmélyedés. A kolozsvári iro
dalmi élet sem sok ösztönt nyújtott a magasabb 
írói becsvágynak. Gyulai kétszer szerepelt benne 
nyilvánosan s mindig zavart hatással. Először az
1859. okt. 27-i kolozsvári Kazinczy-imnep számára 
írt emlékbeszédet, s minthogy ugyanakkor a M. T. 
Akadémia Kazinczy-iin népén vett részt, dolgozatát 
Nagy Péter, a jeles egyházi szónok olvasta fel. A 
Pesti Napló szerint azonban az ünneplő közönség
ben visszatetszést keltett a beszéd kritikai szelleme. 
Ezért nyilatkozott Gyulai a Pesti Naplóban s 
azért akarta beszédét is a Budapesti Szemlében 
közzétenni, hogy mindenki meggyőződhessék, meny
nyire zavarta meg a tisztelet ünnepét.1 Gyulai
nak második szereplése az Erdélyi Múzeum-Egy
let első tudományos ülésén az Adalék népköltésze
tünkhöz című felolvasása volt. Ennek visszás hatá
sát maga állapította meg Csengery Antalhoz 1860. 
márc. 10-én intézett levelében. Azt írta ugyanis, 
bogy értekezésével megbukott, mert a jó erdélyi 
mágnások nagyon csodálkoztak, hogy kocsisoktól 
és szolgálóktól került költemények boncolatával 
merte őket mulattatni.

Kolozsvár legfeljebb a népköltészet kincseinek

1 Pesti Napló. 1859. 250. (nov. 3.), 253. (nov. 6.), 255. 
(nov. 9.) sz.
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gyűjtésére nyújtott több alkalmat, s Gyulai ki is 
használta a helynek ezt az előnyét. Figyelmét ko
rán ily irányba terelhette az Erdélyi Múzeum- 
Egylet, mely tagjait a néphagyományok gyűjtésére 
buzdította. Különösen jó segítőtársakra talált ta
nítványai között. Már 1860. febr. 25-én a Múzeum- 
Egyletnek első felolvasó ülésén egész kis gyűjte
ményt mutatott be néhány hónapi fáradozásának 
eredményéül, melyet leginkább tanítványai buzgal
mának köszönt.1 Még bensőbb kapcsolatba került 
a népköltészettel, mikor a Kisfaludy-Társaság
1860. okt. 25-i ülésén elhatározta népköltési gyűjte
ményének folytatását s épen az indítványozó tagot, 
Gyulait bízta meg az ez ügyben a közönséghez in
tézendő felszólítás elkészítésével. Gyulai nem na
gyon sietett a megbízás teljesítésével, úgyhogy 
Arany János még 1861 februárja körül is megsür
gette levelében a népköltési emlékek gyűjtésére 
buzdító iratot.1 2 Valóban ez csak két év múlva 
készült el s került a Kisfaludy-Társaság színe elé.3 
ösztönzően hatott Gyulai vállalkozására kolozsvári 
barátjának, Kriza János unitárius püspöknek nép
költési gyűjteménye is, melynek nagy értékeire 
1853-ban épen Gyulai hívta fel az irodalmi körök 
figyelmét. Mint Aranynak 1862. máj. 13-án írta, 
sok időt töltött el Krizával a Vadrózsák kiadása-

1 Gyulai Pál: Adalék népköltészetünkhöz. (Kriti
kai dolgozatok. 1908. 308., 341. 1.)

2 Arany Jánosnak Gyulai Pálhoz keltezés nélkül 
írt levele Gyulainak 1861. jan. 15-én írt levelére való 
válasz, azért 1861 februárja körül keletkezett.

3 Koszorú. 1863. II. félév. 1. (júl. 5.) sz.
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kor, minthogy minden ívről, mielőtt a nyomdába 
adták, beható tanácskozást folytattak. Erre vonat
kozik Kriza köszöneté, mikor a Vadrózsák elősza
vában Gyulainak szíves baráti zaklatásairól s a 
gyűjtemény elrendezését és gyorsabb megjelenését 
gyámolító részvétéről emlékezik meg.1 Hogy Gyulai 
leginkább Kolozsvárott gyűjtötte azokat a népköl
tészeti alkotásokat, melyeket később saját kutatá
sainak eredményeként illesztett népköltési gyűjte
ményébe, azt az is bizonyítja, hogy lelőhelyük több
nyire Erdély, fökép Kolozsvár. Saját gyűjtő szen
vedélyét árulta el Szabó Károlyhoz 1862. jún. 23-án 
írt, utolsó erdélyi levelében is, mikor Kriza gyűjte
ménye helyett saját gyűjteményét azzal ajánlotta 
Szabó Károly pártfogásába, hogy neki Pestről ke
vesebb módja lesz gyűjtenie.1 2

A kisszerű kolozsvári irodalmi állapotok mel
lett még vonzóbbnak tűnt fel a távolból a pesti iro
dalmi élet. Gyulai nem sok időt takaríthatott meg 
irodalmi tervei számára, de amit megtakarított, azt 
nagyobbrészt Pestnek szánta. Pest sem feledkezett 
meg róla s minduntalan magasabb írói hivatására 
figyelmeztette. A M. T. Akadémia és a Kisfaludy- 
Társaság, mihelyt működésüket megkezdhették, 
siettek Gyulait maguknak megnyerni; az Akadé
mia 1858. dec. 15-i ülésén választotta meg levelező 
tagnak, a Kisfaludy-Társaság pedig 1860. júl 15-i 
ülésén rendes tagnak. Gyulai mindenekelőtt a M.

1 Kriza János: Vadrózsák. 1863. VII. lap.
2 György Lajos: Gyulai Pál levelei Szabó Ká

rolyhoz. Erdélyi Irodalmi Szemle. 1926. 234. 1.
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T. Akadémia figyelmét szerette volna méltó szék
foglalóval viszonozni; azért fogott Katona József 
és Bánk bánja című tanulmányába, de nagy elfog
laltsága s az értekezés nagy arányai miatt Csen- 
gery szemrehányásai ellenére a székfoglaló ideje 
egyre hátrább tolódott. 1860 elején Gyulai már any- 
nyira előrehaladt munkájában, hogy, mint Csen- 
gerynek írta, a februári ülésen akarta értekezését 
felolvasni, febr. 17-i levelében azonban ismét egy 
havi halasztást kért.1 Végre is az 1860. okt. 29-i 
akadémiai ülés előtt hosszabb időt tölthetett Pesten 
ipánál s ott fejezte be tanulmányát. Ez alkalommal 
adtak Csengeryék Gyulai székfoglalásának emlé
kére egy kis estélyt.1 2 A Kisfaludy-Társasággal 
szemben Gyulai még annyira sem tudta tartozását 
leróni, mint a M. T. Akadémiával szemben. Hasz
talan szólította fel Arany János, a Kisfaludy- 
Társaság igazgatója, 1861-ben baráti és hivatalos 
levélben a beköszöntésre, Gyulai Kolozsvárott nem 
jutott el a székfoglalóig.

A Pesttől való nagy távolság s a sokoldalú el
foglaltság mind szőkébbre szorította Gyulai iro
dalmi munkásságát. A Pesti Naplótól éveken át tel
jesen elszakadt. Úgy látszik, az alkotmányos remé
nyek idején Kemény Zsigmond br. minden ellen
tétet kerülni akart, azért adta Gyulainak tudtára, 
hogy lapjába mindent írhat, kivéve kritikát.3 Így

1 Budapesti Szemle. 194. k. (1923.) 88., 95., 97., 98. 1.
2 Lásd Gyulai Pálnak nejéhez 1860. okt. 18-án s 

30-án írt leveleit.
3 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 

IV. 1889. 313. 1.
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jó ideig alig akadt Gyulainak más útja a Pesttel 
való érintkezésre, mint Csengerynek Budapesti 
Szemléje. Ettől is elvette kedvét az az ellentmon
dás, mellyel Jósika Miklós br. i’egényelméletéről 
írt, éleshangú bírálata a Budapesti Szemle szer
kesztőségi körében találkozott. Csengeryhez 1860. 
febr. 17-én írt levelében önérzetesen tiltakozott Ke
mény Zsigmond br. és Deák Ferenc kifogásai el
len, de azért a cikket visszavette.

Annál nagyobb örömmel üdvözölte Gyulai 
Arany János vállalkozását, ki 1860. nov. 7-én a 
Szépirodalmi Figyelőt indította meg. Arany legin
kább Gyulaira számított szerkesztői terveiben, 
azért, mihelyt Pestre költözött, azonnal felszólította 
Gyulait lapjának támogatására. Gyulai fel is aján
lotta az értékes célra minden erejét, csak attól félt, 
hogy körülményei megbénítják munkásságát. Való
ban Arany már 1860. dec. 21-én csalódva értesítette 
Gyulait, hogy lapja számára semmije sincs. Gyulai 
ez időtájt engedte át a lapnak Jósikáról írt s a 
Budapesti Szemlétől visszavett cikkét, mely előbb 
Szász Károllyal, azután Arannyal sodorta vitába, 
de Arany még ennek is örült, mert kéziratot ka
pott.1 Legnagyobb hiány mutatkozott a novellában, 
úgyhogy Arany maga fordított egyet Gogolytól. 
Gyulai többször ígért egyet, néha kettőt, is, de az 
ígért novella sohasem érkezett meg Kolozsvárról 
Pestre. Mindazáltal Gyulai hallgatását nem nehez
telése idézte elő; maga így magyarázta meg visel-

1 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
IV. 1889. 324., 325. 1.
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kedését 1861. mára 28-án írt levelében: „Gyerme
kem és nőm bajai, iskolai elfoglaltságom, leckéim 
a magyar irodalomból egy tizenöt mágnásnöböl álló 
társaságnak, a Múzeum-Egylet dolgai, hol minden
nemű bizottságba kineveznek, s rendesen én vagyok 
a tollvivö, fölemésztették időmet.“1 Még inkább 
megzavarta Gyulai irodalmi munkásságát 1861 nya
rán fia születése s feleségének súlyos betegsége, 
úgyhogy Arany 1861. nov. 19-i levelében már így 
fakadt ki: „Miért hagytál el végkép?“ Gyulai 
őszinte ragaszkodásáról kétségfelen tanúságot tett 
következő válasza: „Nem, hogy odahagynálak, édes 
János, ellenkezőleg, csak most akarok hozzád sze
gődni isten igazában“.1 2 Ekkor már költemények 
mellett több könyvbírálatot is küldött a Szépiro
dalmi Figyelő számára, de még fontosabb volt, amit 
Arannyal 1861 végén végzett, mikor az Akadémia 
nagygyűlése alkalmával hosszabb időt töltött Pes
ten. Ekkor határozták el, hogy Gyulai az iskolai 
év végén Pestre költözik s Arany mellett átveszi 
a segédszerkesztői teendőket.. Senki sem látta át 
jobban Arany lapjának nagy jelentőségét, mint 
Gyulai s valójában el is ment az áldozatok legvégső 
határáig. 1862. évi leveleiben is joggal mentegette 
magát majd családi bajaival, majd Mikó grófnak 
és Kriza Jánosnak tett szolgálataival, majd az is
kolával, a 20.000 könyvből álló könyvtár átadásával 
s a Pestre való költözés előkészületeivel. Mindaz-

1 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
IV. 1889. 320. 1.

2 Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz 1861. nov. 
25-én írt levelét.
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által komoly vágyakozásaiban és fogadalmaiban 
sokszor szeretettel rajzolta maga elé szép pesti ha
táskörét. Ezért írta saját segédszerkesztői tisztére 
célozva 1862 februárjában Aranyhoz írt levelében: 
„Alig várom, hogy kormánypálcád alá kerüljek“. 
Nem is vethet Gyulainak szemére senki sem ha
nyagságot, hiszen az utolsó kolozsvári iskolai év
ben a népköltési gyűjtemény mellett Petőfi vegyes 
műveinek kiadása is gondot adott már neki. Ezt 
bizonyítja egyik tanítványának visszaemlékezése, 
ki évtizedek múlva is hálásan gondolt Gyulaival 
való kapcsolatára, arra az időre, mikor Gyulai szá
mára Petőfinek kiadásra szánt munkáit másolta.1

Ha azonban a kolozsvári tanári évek nem tűn
tek-is ki az irodalmi termés gazdagságával, mégis 
szépek voltak; beragyogta őket Gyulai derült ke
délye, fiatal nejének szerető szíve s mindkettőjük
nek boldogsága. Sok értékes emlékkel gazdagította 
a négy évet az a társaság is, mellyel Gyulai és csa
ládja Kolozsvárott bensőbb kapcsolatban volt.

Legtermészetesebb körük a tanári családokból 
alakult ki. Felettük laktak s naponként érintkeztek 
velük Sámiék, kiknek otthona az elnyomatás idején 
a kolozsvári társadalmi életnek jelentős közép
pontja volt.1 2 Amint a férfiakat őszinte barátság 
fűzte egybe, épúgy Sáminé, a tudós és írói hajlamú 
Király Janka is örömest vállalta Gyulainé mellett 
a tapasztalt tanácsadó szerepét. Gyakorlatias élet-

1 Kilyén Sándornak, Gyulai Pál tanítványának 
visszaemlékezése.

2 Ürmössy Lajos: Tizenhét év Erdély történetéből. 
1894. 178., 174. 1.
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felfogás fogadta Gyulaíékat szomszédságukban 
Sárkány Ferencnek egyre bokrosodó családjában. 
A tősgyökeres erdélyi háziasszonynak Gyulai ily 
szavakkal ajánlotta feleségét: „No nagyasszonyom, 
tanítsa meg a feleségemet töltött káposztát főzni!“1 
Sok szellemi mozgalmat vittek a szép baráti körbe 
Takács János, a kollégium rektora, Nagy Péter, a 
kiváló teológiai tanár és egyházi szónok, Szabó 
Károly, az Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtárosa s 
Nagy Ferenc, ki az 1861. évi iskolai rendszerválto
zás után került vissza a kollégium tanári székébe.1 2 
Gyulainénak sok kedves órát szerzett ez a társaság. 
Csak helyeselni tudta, hogy a tanárnők a nyári es
téket együttes sétálással töltötték el; hasonlókép 
élvezte nevenapján az egybegyűlt ismerősök és ba
rátok vidám hangulatát, íökép azt a szellemes, tré
fás beszédet, mellyel Nagy Péter köszöntötte fel.3 
Maga Gyulai is gyakran felderült a kedves társa
ságban, hol egy időre megszabadult napi gondjai
tól. A szíves viszony jele, hogy leveleiben mindun
talan hírt ad a társaság tagjairól. Megjegyzéseiben 
inkább a tréfás hang uralkodott. Egyaránt jól mu
latott Sáminén, ki tudós létére még sem maradt 
ment a női hiúságtól, valamint Sámin és magán, 
mikor, mint egy időre elárvult férjek, a folytonos 
meghívások következtében jobban éltek, mint más
kor. Az elröppent óráknak igaz érdemük az volt,

1 Bartlia Lajos aranyosgyércsi ref. lelkész közlése.
2 Török István dr. id. m. II. 304—329. 1.
3 Lásd Gyulai Pálnénak Szendrey Ignáchoz kelte

zés nélkül, de Kolozsvárról írt levelét.
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hogy elröppentek s az összhangon kívül mást alig 
hagytak maguk után.

Más jellemű világ tárult Gyulai szeme elé Mikó 
Imre grófnak vendégszerető otthonában. Minthogy 
a gróf a társadalmi és politikai életnek minden 
ágára kiterjesztette figyelmét, vendégeit is a társa
dalomnak különböző rétegeiből gyűjtötte össze. 
Így adtak termeiben egymásnak találkát előkelő 
arisztokraták és egyszerű polgárok, egyháziak és 
világiak, gazdák, tanárok, színészek. Gyulai gya
kori vendége volt Mikó grófnak; 1860-ban s 1862- 
ben is azt írta nejének, hogy minden harmadik nap 
van a grófnál. Mikó gróf szerette Gyulait, mint 
szellemes társalgót, mint az eszméknek bátor har
cosát s mint egyetlen fiának, Ádám grófnak taná
rát. Gyulai is elemében érezte magát az értékes 
vendégseregben, hol a játszi tréfát hamar felvál
totta a komoly eszmecsere. Harcias szelleme köny- 
nyen vitába bonyolította. Ilyen szenvedélyes vitára 
emlékezik vissza Jakab Elek is, mikor azt az ünne- 
pies fogadtatást írja le, melyben Mikó Imre gr. 
1859 nyarán Kazinczy Gábort részesítette kolozs
vári palotájában.1 Kazinczy a régi költészetért lel
kesült, míg az újabb költőket epigonoknak nevezte. 
Jakab Elek előadása szerint Gyulai oly szenvedél
lyel támadta Kazinczy nézetét, hogy a házigazdá
nak kellett kedves vendégét védelmébe vennie; sőt 
Gyulai még más napra is átvitte volna a vitát, ha 
a gróf meg nem akadályozta volna benne.

1 Jakab Elek: Toldy Ferenc és Kazinczy Gábor. 
Figyelő. 1879. VII. 18., 19. 1.
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Hasonló nagy viták középpontja volt Gyulai a 
Múzeum-Egylet könyvtárszobájában is, mely a 
könyvtárral együtt a ref. kollégium közelében a 
Bethlen Sándor gróftól fölajánlott házban talált 
helyet.1 Hiába parancsoltak a könyvtárszoba sza
bályai csendet, Gyulai Brassaival, Szabó Károllyal, 
Sámi Lászlóval és társaikkal szemben váltig és 
hangosan bizonyította a pápa világi hatalmának 
szükséges voltát, bár Szabó Károly szerint erős 
protestáns volt s egyaránt irtózott a császárságtól 
s a császár pápától. Idézte Guizot, Montalembert és 
mások szavait, s vége-hossza nem volt a harcnak. 
Még inkább fellángolhatott a harci kedv egy-egy 
magyar politikai kérdés felvetődésénél, hiszen az
1861. évi pesti országgyűlési pártok csatája Kolozs
várt is izgalomban tartotta. Hogyan hagyhatta 
volna Gyulai szó nélkül, ha Szabó Károly, mint 
egyik levelében, gúnyosan! célzást tett Gyulainak 
mérsékelt párti gondolkodására! Bizonyára Gyulai 
maga is kereste a harcot. Ő még Szendrey Júliától 
is megkérdezte 1861. évi májusi levélkéjében, va
jon sógora, Horvát Árpád, határozati párti-e, mert 
arról meg volt győződve, hogy sógornéja a határo
zathoz szít. A könyvtárszoba közönsége élvezte a 
szellemes vitákat, s Szabó Károly előre sajnálattal 
gondolt arra az időre, mikor Kolozsvár Gyulait el 
fogja veszteni, s nem lesz, akivel jninden nap újra

1 Az Erdélyi Múzeum-Egylet alakító közgyűlésé
nek, az 1859. nov. 25-i ülésnek jegyzőkönyve s Kelemen 
Lajos kolozsvári levéltárosnak útmutatása szerint.
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meg újra és mégis mindig érdekesen vitázhatnak.1 
Ha azonban a férfias eszmecserék gyönyörűséget 
szereztek másoknak, Gyulai gondolkodásán is nyo
mot hagytak; nekik is részük volt annak a határo
zott világnézetnek kialakulásában, melyet Gyulai 
oly sokáig és győzelmesen védelmezett irodalmi 
harcaiban.

A kedélyéletnek még mélyebben fekvő elemei: 
a szülei ház emlékei kerültek Gyulai lelkében fel
színre, mikor kolozsvári tanári évei alatt ismét 
megújíthatta testvéreivel a régi kapcsolatot. Az 
egykori szép családi kör összhangját azonban meg
törte az élet. Antónia, kit költő bátyja valamikor 
a szülei házban annyira kényeztetett, mint Földesi 
Sándor városi tisztviselő neje,1 2 új otthonában a 
családi életnek több terhét, mint örömét érezte; ide
geit megviselte egyre szaporodó gyermekeinek gon
dozása és nevelése. Gyulai a gondterhelt család
anyával szemben is megőrizte gyöngédségét s 1860. 
jún. 15-én boldogan jelentette levelében nejének, 
hogy Antónia napján egy szép nécessaire-rel szer
zett nagy örömet húgának. Még inkább támogatásra 
szorult Gyulai öccse, Sándor, ki a nagyenyedi ref. 
kollégiumban szűkös köztanítói jövedelméből élde
gélt.3 Gyulai vele is többször éreztette jó szívét.

1 Gyulai Pál vitáira nézve lásd Szabó Károlynak 
Szilágyi Sándorhoz 1862. jan. 4-ón írt levelét.

2 Az esküvő a kolozsvári unitárius egyház anya
könyve szerint 1856. márc. 24 én volt.

3 A nagyenyedi ref. kollégium évkönyvei szerint 
Gyulai Sándor az 1853/54. iskolai évtől az 1861/62. évig 
tanított az intézetben.



486 PAPP FERENC:

Erre vall Sándor öccsének 1860. márc. 9-én hozzá 
intézett levele, melyben majd a küldött pénzért 
mond köszönetét, majd meg arra kéri bátyját, hogy 
a tordai lelkészválasztás alkalmából tegyen szót ér
dekében.1

A testvérek közül Gyulai Ferencnek nyilt leg
több alkalma a rokoni viszony kimélyítésére. 
Gyulai Ferenc, mihelyt 1858. szept. 1-én a pesti 
Nemzeti Színháztól megvált, Havi színtársulatához 
Kolozsvárra szegődött s okt. végén fel is lépett az 
ottani színpadon.1 2 Ettőlfogva ö volt a napi kriti
kának s a színházi közönségnek legtöbbször ünne
pelt kegyeltje. Öccsének családját is meghódította 
derült kedélyével és csapongó szellemével. Mennyi 
szépet tudott ö a kis Arankának beszélni „Mózsi“ 
kutyájáról!3 Sógornéja számára is mindig volt egy- 
egy érdekes színházi híre, úgyhogy a fiatal asz- 
szony, mint leveleiből kitűnik, színházi ügyekben 
elég tájékozottnak látszott. Könnyű volt Gyulai ér
deklődését is felkelteni a színház iránt, hiszen a 
Szigligeti-leányok kolozsvári vendégszereplése is 
egészen lekötötte figyelmét. Valószínű, ő bírálta 
meg a kezdő színésznőket a Korunk -i- jegyű tárca
cikkében,4 úgyhogy Szigligeti joggal írt oly meg-

1 Lásd Gyulai Sándornak Gyulai Pálhoz írt leve
lét a Nemzeti Múzeum kézirattárában.

2 Kolozsvári Közlöny. 1858. 73. (szept. 12.), 87. (okt. 
31.) sz.

3 Lásd Gyulai Ferencnek Gyulai Pálhoz 1862. okt. 
12-én írt levelét a Nemzeti Múzeum kézirattárában.

4 -i-: Nemzeti színház. A Szigligeti-nővérek. A  
megtagadott. Dráma í  felv. Irta Szigligeti. Először ada-
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hatott hangú köszönő levelet Gyulaiéknak.1 Gyulai 
örömest időzött bátyja társaságában, s bizonyára 
sokszor megvitatták együtt a színészetnek kis és 
nagy kérdéseit, úgyhogy a kiváló színi bíráló a ta
pasztalt színésznek nem egy értékes megfigyelésé
vel egészítette ki dramaturgiai nézeteit.

A gyorsan elröppent szép órák, a tartalmas 
eszmecserék, a régi testvéri kapcsolatok vonzóbbá 
tették ugyan Gyulai számára Erdélyt, de lelke 
mint Arany rabgólyája, messzebbre, tágasabb szem
határ után vágyott. Ez a vágy jutott kifejezésre 
magyarországi költő és író barátaihoz intézett le
veleiben is. Bensőséges barátság vonta Lévayhoz, 
úgyhogy mikor Lévay Gyulainak néhány sorából 
elhidegülést olvasott ki, Gyulai sietett a hű. barát 
kétségeit eloszlatni.2 Még inkább egymásra talált 
a két barát 1859 nyarán, mikor Lévay Kazinczy 
Gáborral együtt Kolozsvárra látogatott el. Gyulai 
is ígérte a látogatás visszaadását, de hasztalan, s 
csak azzal vigasztalta magát, hogy ami halad, el 
nem marad. Az irodalom rajongó szeretetével gon
dolt Gyulai a távolból Aranyra és Csengeryre, s a 
közéjük való vágyódás jellemzi a velük való levele-

tott Kolozsvárott febr. 2-án. Korunk. 1861. 46. (febr. 13.) 
sz. — Gyulai szerző voltát bizonyítja az -i- írói jegyen 
kívül a cikkben Gyulai jellemző drámaelméleti nézetei
nek feltűnése s a Szigligetivel szemben nyilatkozó ro
konérzés is.

1 Lásd Szigligeti Edének Gyulai Pálhoz 1861. febr. 
11-én írt levelét a Nemzeti Múzeum kézirattárában.

2 Lásd Gyulai Pálnak és Lévay Józsefnek az 1858. 
és 1859. évben egymással való levelezését.
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zését. Többször bejelentette Aranynál látogatását 
is, de csak 1860 májusának végén jutott el Nagy
körösre Salamon társaságában.1 Különösen nagyot 
nőtt szemében Pest értéke, mióta életterveiben a 
fejlődő város képe Arany és Csengery nemes egyé-, 
niségének körvonalaival egészült ki. ők azonban 
tevékenyen is befolytak Gyulai sorsára, amennyi
ben pesti elhelyezkedése érdekében mindent meg
mozgattak. Csengery a Nemzeti Kaszinó könyv
tárosává szerette volna megválasztatni, de Eötvös 
József bárónak erre az állásra más jelöltje volt. A 
két lelkes barát ekkor a megalakuló írói segély
egylet titkári tisztségét akarta Gyulai számára biz
tosítani, s bol egyikük, hol másikuk hívta fel rá 
Gyulai figyelmét. Leginkább Arany eszméje volt 
Gyulait, mint segédszerkesztőt a Szépirodalmi F i
gyelőhöz csatolni, de bizonyára Csengery is egyet
értett vele.1 2

Bár sok emlék kötötte Gvulaiékat a Szamos 
völgyéhez, Kolozsvárt még sem tekintették végső 
állomásuknak. Azért, amikor csak alkalom nyilt rá, 
örömest átkeltek a Királyhágón. 1859-ben október 
utolsó harmadában s november elején Gyulai a M.

1 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
IV. 1889. 181. 1. — Lásd Szilágyi Sándornak Szabó Ká- 
rolyhoz 1860. máj. 31-én írt s Gyulai Pál útján küldött 
levelét az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltárában.

2 Lásd Gyulai Pálnak Csengery Antalhoz 1862. 
márc. 7-én, Arany Jánoshoz 1862. máj. 13-án írt leveleit, 
Gyulai Pálnénak Gyulai Pálhoz 1862. máj. 9-én írt leve
lét s Arany Jánosnak Gyulai Pálhoz 1861 februárjában 
írt levelét.



GYULAI PAL 489

T. Akadémia Kazinczy-iinnepével kapcsolatban töl
tött Pesten néhány hetet.1 1860 májusának végén 
feleségét s kis leányát kísérte Pestre, közben 
Aranyhoz is elnézett Nagykörösre, de családját 
Pesten hagyva, jún. 5-én már Kolozsvárott időzött. 
Júl. 7-étől 9-éig a sárospataki ünnepről küldött 
Csengery Antalnak a Pesti Napló számára hírlapi 
tudósításokat, hogy Patakról visszatérve, családjá
val Erdődön találkozzék és vele együtt érkezzék 
Kolozsvárra. 3860 októberében az akadémiai szék
foglaló ülésre csak egyedül utazott Pestre; hasonló
kép 1861 decemberében is, mikor 1862. jan. 4-éig 
volt ipának, Szendrey Ignácnak vendége.2 Ez 
utóbbi alkalommal folytak a nagy családi és baráti 
tanácskozások azokról a módokról, miképen helyez
kedhetnének el Gyulaiék Pesten. Ezeknek végső 
eredményét jelentette Gyulai nejéhez 1862. jan. 1-én 
írt levelében ezzel a rövid mondattal: „Feljövünk“.

A pesti utak mindinkább megérlelték a Pestre 
való átköltözés gondolatát. Amint Gyulai 1861. júl. 
17-én Csengery Antalnak írta, Szendrey Ignác fel
ajánlotta Gyulaiéknak a Sándor-utcai házban levő 
szállást s a házbérből befolyó 600 forintot. Jóval 
előbb értesült Gyulai arról is. amit a lapok csak 
1862 júliusában szellőztettek, hogy feltétlenül szá
míthat az írói segélyegylet titkári állására. A tit
kári fizetés mellett époly biztos jövedelemnek lát
szott az a havi 50 frt, összeg, melyet mint a Szép-

1 Pesti Napló. 1859. okt. 23-i s nov. 9-i sz. 
s Lásd Gyulai Pálnak 1860. és 1861. évi útjaira 

nézve nejével folytatott levelezését.
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irodalmi Figyelő segédszerkesztője szándékozott 
mindenáron ledolgozni. Ily alapon annál inkább 
biztosítottnak tekinthette kis családjának pesti éle
tét, mert máshonnan is kínálkoztak jövedelemfor
rásai; mint 1861 decemberében írta nejének, a pesti 
ref. gimnáziumban is biztatták, hogy hár kevés órá
val, de lesz számára hely. Ezekben a számítások
ban a család fejét övéinek boldogsága, az írót és 
költőt saját szellemi függetlensége vezette. Ezért 
írta Gyulai 1860. aug. 20-án Aranynak, hogy nem 
akar valamely politikai lapnak napszámosává 
lenni.1

Mihelyt Gyulai Pestről 1862. jan. 5-én Kolozs
várra visszatért, azonnal hozzáfogott az átköltözés 
tervének megvalósításához. Febr. 17-én a kollégium 
elöljáróságához intézett levelében bejelentette ta
nári állásáról való lemondását, mit az elöljáróság 
azzal vett tudomásul, hogy Gyulai távozásának ide
jét az iskolai év végére tette.1 2 Az úti készülődések 
már tavasszal megbontották a családi fészek össz
hangját. Gyulainé ugyanis harmadik gyermekének 
közelgő születésére való tekintettel kis leányával és 
kis fiával máj. 1-én Pestre költözött, hogy minél 
elébb berendezze a Sándor-utcai családi házban új 
otthonukat.3 Ettőlfogva Gyulainak kolozsvári élete 
alig egyéb, mint lassú elszakadás. A bútorok-

1 Gyulainak pesti terveire nézve lásd nejével és 
Arany Jánossal való levelezését.

- Lásd az 1862. febr. 17-i előljárósági ülés jegyző
könyvében a 32. pontot.

3 Lásd Gyulai Pálnak Szendrey Júliához 1862. ápr. 
27-én írt levelét.
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nak egy részét Pestre szállíttatta, más részét meg 
nejének utasítása szerint adogatta el, úgyhogy a 
meghitt otthon egyre üresebbé vált. Nem volt 
nyugta a folytonos meghívásoktól sem; hol itt, hol 
ott ebédelt vagy vacsoráit, mintha Kolozsvár a 
megválás idején még inkább megértette volna, mit 
bírt s mit veszít a távozóban.1 Június vége felé 
egész ünneplésbe csapott át a búcsúztatás. Jún.
22-én vasárnap az iskolai Olvasó-társaság ünnepén 
Gyulai a kollégium udvarán állványról intézett az 
egybegyűlt ifjúsághoz búcsúbeszédet, mely könnye
kig meghatotta hallgatóságát. Az ifjúság nevében 
ezúttal Takács János igazgató tanár mondott a 
körülrajongott tanárnak köszönetét.1 2 Tetőpontját 
érte el az ünneplés jún. 24-én. E nap estéjén 9 óra
kor a főiskolai ifjúság fáklyás zenével vonult Gyu
lai tanári lakása elé, majd az egyik fiatal szónok 
arany tollat nyújtott át Gyulainak emlékül, a másik 
meg szép szavakban biztosította őt az ifjúságnak 
soha meg nem szűnő hálájáról és szeretetéről. Az 
ünnepi hangulatot emelte az utcán felváltva mű
ködő zene- és énekkar, úgyhogy Gyulai válaszából 
is kiütközött a meghatottság.3 Az ifjúsággal együtt 
ünnepelt és búcsúzkodott a város színe-java. Ezt a 
mozzanatot örökítették meg a jún, 27-i Korunknak 
következő sorai: „Megható volt szemlélni, mint

1 Lásd Gyulai Pálnak nejéhez 1862. máj. 25-én, jún. 
6-án, 14-én, 19-én írt leveleit.

2 Korunk. 1862. 97. (jún. 24.) sz. — Högyfutár. 1862. 
78. (júl. 1.) sz.

3 Kolozsvári Közlöny. 1862. 98. (jún. 26.) sz. — Ko
runk. 1862. 99. (jún. 27.) sz.
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lepték el hírneves hazánkfiának nagyszámú városi 
tisztelői az egész Farkas-utcát. A tisztelgők szűnni 
nem akaró éljenzés között 11 óra tájt oszlottak 
szét.“ Nemsokára e jelenet után Gyulai, mint nejé
nek előre írta, jún. 29-én elhagyta Kolozsvárt s 
30-án este érkezett Pestre.

Mit érezhették Gyulai és neje, mikor a gyors
kocsi mindegyiküket tovább vitte a kanyargó or
szágúton, s mikor a távol köde elnyelte a kolozs
vári dóm magas tornyát 1 Gyula iné maga sejteti 
velünk érzelmeit, midőn 1861 karácsonya előtt nén- 
jéhez írt keltezetlen levelében a múltat, jelent és 
jövőt így ítélte meg: „A jövőt igazán nehezen vá
rom, pedig ki tudja, nem fogom-e még egyszer na
gyon is vissza óhajtani az én csöndes, apró örömök
ben gazdag jelenemet? Néha egész búskomorság 
lep meg, ha elmenetelünkre gondolok, mert életem
nek új szakát fogom ott kezdeni, és úgy tetszik, le
hetetlen, hogy az ily nyugodtan folytatódjék, és le
het, hogy az élet keserű poharát csak ezentúl kell 
még kiürítenem.“ Hasonló érzelmekkel tekintett 
vissza. Gyulai is kolozsvári éveire s a Gondviselés 
különös kegyét látta bennük. Tlv gondolatoknak 
adott kifejezést Kolozsvárról való elutazása előtt 
tíz nappal jún. 19»én nejéhez írt levelében, főkép a 
következő sorokban: „Általában bízzál a jó Isten
ben! Négy évi házaséletünkben annyi örömmel, ál
dással halmozott el s oly kevés szomorúsággal lá
togatott meg, hogy bűn volna kishitűeknek lennünk.“ 
Valóban Kolozsvár képe úgy maradt meg Gyulaiék 
lelkében, mint a tiszta családi örömöknek, boldog 
karácsonyestéknek s az első gyermekmosolynak
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emléke, mely megmozgatja az érzést és képzeletet, 
de épannyira megnyugtat, mint amennyire földerít.

Kolozsvár azonban Gyulai egyéniségének fej
lődésében több volt puszta emléknél. Gyulai igazá
ban itt nézett szembe a mindennapi élet kicsinyes 
viszonyaival, melyek sokszor nagyobb áldozatot 
követelnek tőlünk, mint liősi elhatározásaink. Itt 
tanult lemondani nejéért s kis családjáért; itt be
csülte meg mindinkább azt a kemény munkát, mely 
neki és szeretteinek biztosította a mindennapi ke
nyeret. Puritán gondolkodásából hiányzott a nagy
zás hóbortja, azért iskolai munkáját époly lelkiis
meretesen végezte, mint a legegyszerűbb tanár. Fér
fias jellemével viszont nem fért össze a panaszko
dás, úgyhogy életének nehéz harcait mindig bátran, 
legtöbbször derült mosollyal vívta meg. Így vált 
Gyulai számára Kolozsvár a tiszta látásnak és szi
gorú erkölcsiségnek, a valóságok tiszteletének s a 
megalkuvást nem ismerő kötelességérzetnek nevelő 
iskolájává.

Mindez: a megelégedés érzete, az életnek biz
tos megítélése s a puritán világnézet az író szem
pontjából is olyan érték, mely az irodalmi alkotás 
becsét csak fokozhatja, mindazáltal Gyulai írói és 
költői egyénisége még más jellemvonását is Kolozs
várnak köszönte: erdélyiességét. Mielőtt Gyulai 
Pesten átvette volna az irodalmi vezér szerepét, 
még egyszer mélyen hatott reá Erdély bércei között 
mindaz, ami gyermek- és ifjúkorában alakította 
szellemét. Négy évig hallgatta ismét az erdélyi ma
gyar nyelvet, hogy annak minden szépségét: kife
jező voltát, élénkségét s tömörségét olvassza saját
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egyéni előadásmódjába. Közvetlen közelből tanul
mányozta az erdélyi magyar népköltészetet is, hogy 
az eredeti műformák átvételével gazdagítsa saját 
költészetét. Hányszor élvezte cselédjei között vagy 
előkelő társaságban vagy tudós vita alkalmával az 
erdélyi észjárást, hogy egykor éles szatíráiban vagy 
szenvedélyes bírálataiban alkalmazzon belőle egy- 
egy szellemes ötletet vagy merész fordulatot! Az 
erdélyi magyarság nyomasztó viszonyai között ta
nulta meg a hazát is féltve szeretni, hogy később 
a vakmerő politikai kalandok csábításaitól óvja 
nemzetét. Amint Antaeus új erőre kapott Föld any
jának érintésétől, úgy gyűjtött Gyulai is szülővá
rosának szellemi hatásaiból hódító hatalmat a rá 
váró nagy irodalmi küzdelmekhez.



A VALÓSÁG SZERETETE A LÍRÁBAN.

Azt a virágzást, melyet Gyulai lírai költői 
egyéniségének fejlődésében a romantikus ábránd 
tisztelete hozott létre, hamar elseperték az élet csa
lódásai. Leginkább széttépte Gyulai reményeit az a 
harmadfél év, melyet 1853 elejétől kezdve a pesti 
irodalmi mozgalmak között töltött el. Lelkét egy
aránt megviselték életének összekuszált viszonyai, 
valamint összeomlott irodalmi tervei. Kedélyét 
fenekestül felforgatta 1855. évi műbírálói csatáro
zásainak meggyanúsítása, mely leginkább Tóth 
Kálmánnal való párbajában robbant ki. Ily izgal
mak mellett elévült a visszasóhajtott múlt, s való
ban 1854 óta Gyulai költészetében is elhallgatott 
az ábránd. Mint Csengery Antalhoz 1856. ápr. 3-án 
írt levelében megvallotta, azon a ponton volt, hogy 
örökre búcsút mondjon a költészetnek.

Nem sok ösztönt nyújtott a költői alkotásvágy- 
nak a külföld sem. Gyulai külső élete Berlinben 
megváltozott ugyan, de új feladatai s új benyomá
sai sem tudták sötét hangulatait eloszlatni. Csen
gery Antalhoz írt első berlini levelében is még min-
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dig azokat az illúziókat és reményeket sajnál gáttá, 
melyekről három évi nehéz küzdelem lemondani ta
nította. Később 1856. ápr. 3-i levele szerint mégis 
megpróbálta a költészetet, s pár Berlinben írt köl
teményének sikere újra felbátorította, úgyhogy na
gyobb költői terveken is gondolkozott. Berlini köl
teményeiről írta Csengerynek: „Mindeniken me
lancholia vagy, ha jobban tetszik, kedélybetegség, 
egészségtelen vér vonul el, melyből nem tudom ma
gam kigyógyítani.“ Ha azonban Gyulainak örömöt 
szereztek is költői nyilatkozásai, nem sietett őket a 
világ elé bocsátani. Mikor Csengery a világgyűlölő 
versekből a Pesti Napló s A Magyar Nép Könyve 
számára kért valamit, Gyulai 1856. máj. 23-án 
Csengeryhez írt berlini levelében így védekezett: 
„írod, hogy küldjék költeményt a Pesti Naplóba 
vagy a Népkönyvbe, de azon költemények, melye
ket én itt és Párizsban írtam, igen szubjektivek, 
igen melanchólikusak nemcsak a Népkönyvbe, ha
nem a Pesti Naplóba is.“ 1 Így maradt Gyulai kül
földi tanulmányainak és élményeinek kora költe
ményeinek gyűjteményeiben szinte hangtalan. Va
lószínű, Gyulait világfájdalmas költeményeinek 
közzétételétől visszariasztotta az a szigorúság is, 
mellyel 1855. évi Szépirodalmi szemléjében épen ő 
ítélte el a magyar világgyűlölő költőket.1 2

1 Lásd Gyulai Pálnak berlini kedélyhangulataira 
nézve Gyulai Pálnak Csengery Antalhoz 1855. nov. 7-én, 
1856. ápr. 3-án írt leveleit s Csengery Antalnak 1856. 
máj. 20-án s júl. 11-én írt leveleit. Budapesti Szemle. 
194. k. (1923.) 20., 32., 36., 38., 44. 1.

2 Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok. 1908. 207. 1.
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A világfájdalom, mely Gyulai költői kedély
világát külföldi tartózkodása idején elfoglalta, nyo
mot hagyott irodalmi rokonérzéseiben. így jutott 
el Gyulai Berlinben Lermontovkoz, a meghasonlott 
lelkű, orosz költőhöz. E korbeli orosz irodalmi ta
nulmányainak bizonyítéka könyvtárában Puskin 
költői munkáinak Bodenstedttől fordított három 
kötete s bennük e sajátkezű bejegyzés: „Gyulai 
Berlin, 1855.“ 1 Mikor Gyulai 1856. máj. 23-án 
Csengery Antalhoz írt levelében azért mentegető
zött, mert szubjektív költeményeit s bennük legtit- 
koltabb érzéseit maga számára tartogatta, Lermon
tov egyik költeményének töredékét idézte, mely 
szerinte sokkal szebben fejezi ki mindazt, amit ő 
mondhatna a maga védelmére. Idézetéből egészen 
határozottan kiviláglik, mennyire együtt érzett a 
sötétkedélyű költővel, ki lelkének titkát sokkal 
többre becsülte, hogysem pénzen vagy dicsőségen 
áruba bocsátotta volna. Az együttérzés jeléül for
dította le Gyulai 1857-ben Bodenstedt után Lermon- 
tovnak A szerkesztő, olvasó és költő című költemé
nyét is, melyből idézetét vette, hogy fordítását 1861 
decemberében Arany Szépirodalmi Figyelője szá
mára küldje el.1 2 Gyulai figyelmét Lermontovra el
sősorban Bodenstedtnek 1852. évi, költői értékű

1 Gyulai Pál könyvének címe a kolozsvári ref. kol
légium könyvtárában: „Alexander Puskins Poetische 
Werke. Übersetzt von Friedrich Bodenstedt. 1854/55. 
I—III. B.“

2 Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz 1861. dec.
3-án írt levelét s a Szépirodalmi Figyelő második év
folyamának első felében a 11. (1862. jan. 16-i) számot.

32
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fordítása hívta fel,1 melyet a német műbírálat egy 
értelemmel a német irodalom nagy jelentőségű gaz
dagodásának tekintett. Érdeklődését még inkább 
kmélyíthette Schott Vilmos, a berlini egyetemen 
a keleti nyelvek tanára, ki Lermontov halála ide
jén 1842-ben lelkes tanulmányban fejtegette a ki
váló orosz költő költészetét,1 2 s kivel Gyulai Berlin
ben bensőbb kapcsolatban volt. A szíves viszonyról 
tanúskodik az is, hogy Gyulai Mikó Imre gr. fiát, 
Mikó Ádám grófot és nevelőjét Schott tanárhoz 
ajánlással küldte, s hogy a fiatal gróf nevelője ber
lini levelében „a professzor Gyulai úr Schottjá“-t 
emlegette.3

Még inkább elhatalmasodott Gyulai lelkén Né
metországban Heine iránt érzett tisztelete, ü már 
1855. évi Szépirodalmi szemléjében Heinét a világ
fájdalom legkijelöltebb képviselői közé sorozta, 
azon rendkívüli költők közé, kik korukat épúgy ki
fejezték, mint hatottak rá.4 5 Másrészt örömest ta
nult egyet-mást Heine költészetéből s Heinenek 
több költeményét fordította magyarra. ítéletét Né
metországban különösen megvesztegette az általá
nos részvét, melyet a beteg költőnek évekig tartó

1 Michael Lermontoffs Poetischer Nachlass aus 
dem Russischen übersetzt von Friedrich Bodenstedt. 
I. II. k. 1852.

2 Dr. Friedrich Dukmeyer: Die Einführung Lcr- 
montows in Deutschland. 1925.

3 Lásd Fazakas Józsefnek Mikó Imre grófhoz 1861. 
nov. 6-án Berlinből írt levelét az Erdélyi Múzeum-Egye
sület levéltárában.

5 Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok. 1907. 197., 198. 1.
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szenvedése s 1856. febr. 17-én bekövetkezett halála 
keltett.1 Gyulai Heineben egyúttal saját szellemi 
rokonára ismerhetett, hiszen a közvélemény mind
egyikükre rá akarta sütni a nemzetgyalázás bé
lyegét.

Valóban Gyulai érdeklődését leginkább Heine, a 
harcos költő, vonta magára, ki egész Németország
gal nézett farkasszemet. Már azok a Heine-versso- 
rok, melyekkel Gyulai Greguss Ágostot az 1856. évi 
Pesti Naplóban merészebb műbírálói kirohanásokra 
ösztönözte,1 2 nagy irodalmi harc képét tárják elénk. 
Az idézett verssorok ugyanis Heine költeményeinek 
Zeitgedichte című csoportjából a Doktrin című köl
teményből valók, melyben Heine magát a szabad 
eszmék dobosaként tünteti fel. Még inkább azono
sította magát Gyulai Heine pártszempontjaival 
Csengeryhez Münchenből 1856. okt. 31-én írt leve
lében, mikor Heinevel együtt torzítva rajzolta a né
met életet, s mikor nagy gyönyörűséggel írta ki 
Heine utolsó szatírájából, a Höllenfahrthol a német 
irodalmi világra vonatkozó, csúfondáros megjegy
zéseket.3 Különösen teljes megértéssel fogadta a 
romantikus ízlésnek, a keletieskedö s a Redwitz 
Oszkár-féle költészetnek kipellengérezését. Gyulai 
észre sem vette elfogultságában Heine egyéniségé
nek bántó ellentmondásait, úgyhogy Csengerynek

1 Adolf Strodtmann: H. Heines Lehen und Werke. 
II. k. 1867. 573. 1.

2 Gyulai Pál: Néhány szó (Greguss Ágostnak). 
Pesti Napló. 1856. 326. (jún. 28.) sz.

3 Heinrich Heine: Höllenfahrt. Hannover. 1856. 38., 
45., 49., 53., 54., 56., 57., 116. 1.
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kellett őt rájuk figyelmeztetnie. Csengeryt, mint 
185G. nov. 19-én írta Gyulainak, már bántotta, hogy 
Heinenek oly jól esik hazáját gyalázni, azért Hei
nétől örömest fordult Hugo Viktorhoz. Heine pél
dája kétségtelenül növelte Gyulaiban az ellentmon
dás vágyát, de őt irodalmi harcaiban sohasem ve
zették oly kétes értékű indítékok, mint Heinet 
gyakran sértett hiúságában.

Lermontov inkább magába vonuló, Heine in
kább lázongó egyéniség volt, de mindkettőjük köl
tészetében a világfájdalom nyilatkozott. A teljes 
megértés, melyet Gyulai költői pályájuk iránt tanú
sított, azt bizonyítja, hogy költőileg néma korában 
az ö lelkén is átvonult az a nagy érzés, mely a kor 
legérzékenyebb költőinek szívét forrongásba hozta. 
Nem alaptalanul nevezte tehát magát még 1858. 
ápr. 2-án Szendrey Marihoz intézett szerelmi vallo
másában is csüggedő, meghasonlott léleknek. Bár
mily gyötrönek érezte is azonban az eszmény és 
valóság közt levő ellentétet, éles ítélete egyaránt 
megmentette a gyáva lemondástól s a kétségbeesés 
cinizmusától. Lelki válságának legértékesebb ered
ménye épen az volt, hogy vágyai és törekvései szá
mára ezentúl a valóságban keresett teret.

Mikor Gyulait 1857 elején ismét a magyar élet 
levegője vette körül, akkor már nagyrészt eloszlott 
kedélyéről a világfájdalom köde, s életének nagy 
valóságok adtak új tartalmat. A szerelem, mely lel
két oly bensőséges szálakkal kötötte Szendrey Ma
rihoz, nem volt többé a képzelet játéka, inkább a 
felelősség teljes átérzése. Épily valóság volt a csa
ládi életért hozott áldozat, az iskolai kötelesség
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terhe, valamint a családi boldogság, melynek örö
métől visszhangzott a barátságos kolozsvári rét. 
kollégiumi tanári lakás. Jellemzően célzott azért 
Gyulai egykori világfájdalmas hangulataira, mi
kor a nagy elhatározások idején így írt Aranynak: 
„Talán sokat, nagyon sokat kell szenvednem csalá
domért, de valamiért szenvedni mindig jobb, mint 
tevéketlenségben s képzelt fájdalmakban fölemész
tődni.“ 1 Megváltozott az életcél is, mely az ön
kényuralom megroppanásával a férfiú tettvágyá
nak irányt adott. A politikai ábránd elvesztette 
Gyulai előtt minden becsét; annál valóbb értéket 
jelentett szemében az az államférfiúi gondolat, 
mellyel Deák Ferenc akarta az ellentétes politikai 
erőtényezőket összeegyeztetni.

Az a nagy fordulat, mely Gyulai életében 1855 
őszétől 1862 nyaráig beállott, megváltoztatta Gyu
lai lírai költészetének alapvonásait. A nagy valósá
gok hatása nem kedvezett annyira a költői egyéni
ség romantikus elemeinek. Míg Gyulai lírája az öt
venes évek első felében még csupa gomolygó vágy, 
titkos sejtelem, komor merengés, addig az évtized 
második felében s a hatvanas évek elején a borongó 
ködöt napfény, a sejtelmes vágyat élmény, az ál
modozást megfigyelés váltja fel. Ezt az átalakulást 
elősegítette a politikai életben a nemzeti kiábrándu
lás, az irodalmi mozgalmakban az uralkodó ízlés 
változása. A költészetet s a műbírálatot mindin
kább a valóság szelleme hatotta át. A külföldi iro-

1 Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz 1858. ápr. 
9-én írt levelét.
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dalmi hatások is a realizmust erősítették a romanti
kával szemben. A valóság tisztelete már egész hó
dító erejével jelentkezett Arany János és Kemény 
Zsigmond br. költői alkotásaiban. A költészet és 
politika összhangját állapította meg Salamon Fe
renc is, mikor szoros kapcsolatot látott a vezető 
irodalmi párt józansága s a Deák-párt eredete kö
zött.1 Az irodalmi közszellem átalakításában maga 
Gyulai járt elől jó példával, amennyiben elbeszélé
sei mindinkább a realizmus elveihez igazodtak, mű
bírálataiban pedig a költői felfogás történeti és lé
lektani igazságát hangoztatta.

Mindazáltal úgy tetszik, mintha Gyulait a va
lóság nem vonzaná annyira, mint egykor a roman
tikus ábránd, mintha az 1855. október elejétől 1862. 
június végéig terjedő kor Gyulai lírai költészeté
nek fejlődésében nem volna oly termékeny, mint a 
megelőző hat év. Gyulai költészetének harmadik 
korszakát ugyanis mintegy harminc költemény al
kotja; a sort a Berlinbe induló költőnek Búcsú 
című dala nyitja meg, s a Marihoz elutazásakor 
című költemény zárja he, mely a Szépirodalmi Fi
gyelőnek 1862. jún. 17-i számában A távolból cím
mel jelent meg. A látszat azonban némi kiigazításra 
szorul, amennyiben Gyulai a valóságok korában szi
gorúbban bírálta meg költői eszméit s ritkábban 
indult el csalóka hangulatok lidércfénye után, úgy
hogy költeményei közül csak egy akadt kivetni 
való. Másrészt, bár egy-két, költeménye a Nővilág-

1 Salamon Ferenc: Irodalmi tanulmányok. I. 1889. 
IX. 1.
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ban s a Vasárnapi Újságban jelent meg, a legtöbb 
Aranynak Szépirodalmi Figyelőjében látott nap
világot; így azután legalább itt határozottabban ér
vényesülhettek a lírai költői egyéniség körvonalai.

Legfogyatékosabban tükröződött Gyulai költe
ményeiben a költőnek világfájdalmas korszaka, 
minthogy Gyulai, mint Csengerynek 1856. máj.
23-án írta, épen legalanyibb s legsötétebb költői 
nyilatkozatait vonta el a nyilvánosság tekintete 
elől. Ez időből fennmaradt három költeménye nem 
sok jellemzőt árul el a költő belső életéből. Az 
egyikben a hazától való húcsúzás talán kelleténél 
komorabb eszméket vetett felszínre, a másikban 
meg az öröm, melyet külföldön a magyar nóta kel
tett, látszott a szokottnál szenvedélyesebbnek.1 A 
harmadik: A menyasszony alig egyéb, mint Gyulai
1843-ból származó érzelgős románcának, a Sírvirá
goknak változata.1 2 Míg ugyanis az ifjúkori versben 
a búsongó leány kedvesének sírját ápolva, hajnalra 
virágai közt hervad el, addig az 1856. évi románc
ban a menyasszony a vőlegényének sírjáról lesza
kított virágokkal együtt hajnalra szintén elhervad, 
így a felfordult lelkivilágnak legértékesebb költői 
emléke mégis Lermontov költeményének A szer
kesztő, olvasó és költő című párbeszédnek fordítása 
maradt, melyet Gyulai a költeményeinek gyűjtemé
nyes kiadásában használt évszám szerint 1857-ben 
készített el. Valóban Gyulai berlini emlékeinek ha-

1 Búcsú. Külföldön. Gyulai Pál Költeményei. I. 
1904. 174., 175., 178. 1.

2 Papp Ferenc: Gyulai Pál irodalmi emlékei. 1926. 
56., 57., 163. 1.
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tása alatt annyi líraiságot vitt a fordításba, mintha 
a meghasonlott lelkű, orosz költő eszméiben saját 
szívének mozgalmairól számolna be.

Amint Gyulai lelke mindinkább az élet való ér
tékei felé fordult, abban az arányban nyert lírai köl
tészetében mind nagyobb teret a jelen. Míg régebben 
boldog órák emlékein merengett s kedvvel rajzol- 
gatta ki az álmok ködképeit, egyszerre szerette 
volna a tűnő percet megállítani, hogy annál tovább 
és annál mélyebben érezze, mi szívét megdobog
tatja. Mintha lelkét a jelen gazdagsága kápráztatná 
el, boldogságának tetőpontján így kiált fel:

Ó mennyi érzés, mennyi kéj!
Leszünk-e még ily boldogok!

Költői világára ekkor már nem is igen illik Riedl 
Frigyesnek az a megállapítása, hogy a jelent vagy 
álomképpel vagy emlékezéssel tartja magától tá
vol.1 Ha néhol alkalmazza is ezt a két lírai alakot, 
hangulata mindig a jelenből indul ki s a jelenbe tér 
vissza. Egyik szerelmi költeményében mondja 
ugyan, hogy mikor kedvesétől elválik, otthon 
álomba ringatja a búcsúhang édes csengése, de ez 
az álom már alig egyéb, mint a rajzolt benyomások 
utórezgése.

A napvilággal együtt, mely a költői tárgyak 
körén elömlött, Gyulai látása is mind élesebbé vált. 
Ha tekintete régebben könnyen elszállt az idő mesz- 
szeségébe, most inkább a valóság mélységeit ku
tatta. Itt érvényesült költői egyéniségének jellemző

1 Riedl Frigyes id. m. 29. 1.
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eleme: biztos ítélőereje s tiszta erkölcsisége. Rokon
érzését nem vesztegette meg sem csillogó fény, sem 
hangzatos jelszó, sem csalfa eszme; inkább von
zotta a rejtőkben meghúzódó érték, melyet a nagy
világ nem igen méltatott figyelemre. Saját kedély
mozgalmait is megfosztotta a romantika bűvös vi
lágításától; az örömöt, bánatot úgy fogadta, amint 
az élet adta. Érzései egyszerűek, szinte átlátszók; 
hiányzik belőlük minden rejtélyes és kivételes, de 
bennük jut kifejezésre egy gyöngéd, férfias lélek
nek legigazabb valója.

Minél inkább elmerült Gyulai saját élményei
nek rajzolásába, annál több valószínűségre töreke
dett lírai költészetének formai részében • is. Erre 
ösztönözte nemcsak biztos elemző tehetsége, hanem 
költői alakító erejének fejlettsége is. Mint a kom
pozíció mestere, tudta, mit, hol és hogyan kell ki
emelnie; kiművelt költői nyelve meg szinte csábí
totta a minél hívebb árnyalásra. így alakította át a 
realizmus Gyulai lírai költészetét a fejlődés harma
dik korában. Természetesen következett ez a válto
zás a költői egyéniség alapjelleméből s azért min
den túlzás nélkül ment végbe. A különbség tulaj
donképen a fejlődés különböző fokai között az, 
hogy régebben az egyéniség romantikus elemeit 
korlátozta a költő józan világnézete, míg most a 
valóság szeretetét enyhítette az eszményiesehh köl
tői felfogás.

A realizmus másként nyilatkozott Gyulai lírai 
költészetében a szerint, amint a költő lelkét a való
ságnak más és más köre érintette. Egyelőre elvesz
tette szemében varázsát a természet, melyet a ro-
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mantika oly önkényesen alakított át borongó han
gulatainak vagy merész képzeletének képére és ha
sonlatosságára. A hegyek és völgyek, az erdők és 
mezők világa helyett inkább mozgásba hozták ke
délyét az emberi élet végtelen változásai. Lírai esz
méit részint a szerelem és családi élet, részint a 
nemzeti kibontakozás mozgalmai szolgáltatták.

A szerelem, mely Gyulainak Szendrey Marihoz 
írt költeményeiben nyilatkozik, tele van erkölcsi 
tartalommal és boldog izgalommal; derült a nélkül, 
hogy a féltés gyötrelmeitől ment volna; tartózkodó 
anélkül, hogy kimért volna. Gyulait annyira igézete 
alatt tartja a női báj, hogy magányos otthonában 
is látja a karcsú alakot és hallja a beszédes ajkakat. 
Kedélyének fénye minden kis mozzanatot beragyog. 
Mily áldott az ablakban nyíló rózsatő, hol először 
látta kedvesét, s mily áldott a kis szobácska, hol oly 
sokszor beszélgetett vele! Mindazáltal szenvedélye 
oly gyöngéd, hogy az első szerelmi vallomás emlé
két is a maga tisztaságában őrizte meg.

Ugyanezek a jellemvonások tűnnek fel Gyulai 
érzelemvilágán akkor is, mikor a családi élet örö
meinek ad költői kifejezést. Szerelme itt is a kedély 
mélységeiből tör elő, mint régebben; a rohanó évek 
csak tiszteletét s háláját növelték neje iránt. Alig 
meri mérlegelni gyönyörűségét, mikor feleségének 
gyöngéd, karcsú termetét ölelő karjai között érzi, 
mintha attól félne, hogy a sors megsokallja a sze
rető szívek boldogságát. Ily kedély megtalálja a 
költői értéket a mindennapi életben is. Valóban 
Gyulai meg tudja becsülni mindazt, amit a sors 
adott neki: a pohár bort, a dalt és ifjúságot s a né-
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hány jó barátot. Épen seggel nem érzik hangján a 
lemondás fájdalma, mikor egyszerű életének való
ját így állapítja meg:

Kedves nőmnek, családomnak élek,
Bút megosztok, örömöt cserélek.

Hányszor foglalkoztatja Gyulai költői képzele
tét a kis családi kör rajza, hol felesége esténként 
kis gyermeküket karjain ringatja! Mennyi gyön
gédséget árul el egyik költeményében is, mikor ott
honához közeledve, szeretné, ha neje lassan menne 
ki elébe, hogy fel ne riassza alvó kis leányukat!

Az a költői kedély világ, mely Gyulai szerelmi 
s családi lírájából tűnik elénk, maga a tisztaság. 
Hiányzik belőle mind a sértő kétértelműség, mind 
a lehangoló fásultság. Mozgékony kedélye, mely a 
családi életnek legkisebb érintésére is megmozdul, 
vonzó életeszményei, melyek költői világnézetéből 
csillannak még, magukban véve is esztétikai hatást 
idéznek elő. Ily lírai anyag azonban alig elégítené 
ki azokat, kik valóságot csak érzéki szenvedélyek 
kitörésében látnak. De vajon nagyobb valóság-e a 
képzelt szerelmi mámor vagy léha kaland, melyet 
Heine gyötrő vággyal vagy sértő szeszéllyel fest ki"? 
Vajon nem joggal ítéli-e el Erdélyi János is 1859- 
ben Vajda János líráját a testiség kultuszáért, mi
kor Vajda költészetében az emberi természetnek 
megannyi ellentmondására bukkan?1 S miért volna 
a költészetnek egyedül méltó tárgya az a nő, ki 
könnyelműen pazarolta el lelkének legértékesebb

‘ Erdélyi János: Tanulmányok. 1890. 151—153. 1.
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tartalmát! S ha nem önámítás a nö tiszta tekintete, 
szelíd mosolya s végtelen önáldozata, akkor épúgy 
nem hazugság az a tisztelet sem, mellyel a férfi hó
dol meg az örök nőiség előtt. Hogy Gyulai saját él
ményeiből merítette szerelmi és családi lírájának 
tartalmát, azt egyaránt bizonyítja költői rajzaiban 
a sok finom megfigyelés nyoma, valamint lírai nyi
latkozataiban lelki világának egységes jelleme. S 
akit mindez nem győzne meg, az Gyulainak nejéhez 
írt leveleiből állapíthatná meg Gyulai lírájának 
való alapját. Mily megható nyilatkozatai ezek a 
gyöngéd hitvesi és apai szeretetnek! Sokszor szinte 
úgy tűnnek fel, mintha Gyulai lírai eszméinek 
prózai kidolgozásai volnának.

A valóság, bármenyire megragadja Gyulai lel
két, a legjobb esetben is kitűnő költői anyagot 
nyújt. Gyulainak is csak arra való, hogy belőle 
fejtse ki lírai eszméit. Csendes, boldog szerelmének 
izgalmai s családi életének szelíd örömei szinte kí
vánkoznak a dal formájába. Kiművelt ízlése azon
ban annyira kerül minden bonyolultat s bevégzet- 
lent, hogy még a dalban is csak a legművészibb össz
hang, az egységes, teljes, kerek kompozíció elé
gíti ki. Költői eszközei elég változatosak. Dalai egy
szer ellentéten, máskor fokozáson, egyszer a hangu
lat szétbontásán, máskor a részletek összefoglalá
sán épülnek fel, egyszer elbeszélések, máskor elmél
kedések, de szerkezetük époly kecses, mint amilyen 
biztos.

Néha úgy tűnik fel, mintha Gyulai a forma 
csinosságának az érzelem közvetlenségét áldozná 
fel. Kis bokrétám című dala, melyben kis bokréta-
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ját kéri fel szerelmének szószólójául, alig egyéb, 
mint csillogó ötlet és mesterkélt fogás. Legtöbbször 
azonban egyéniségének erkölcsi tartalma s alakító 
erejének biztossága a teljes összhang bűbájával nyi
latkozik abban a költeménysorban, melynek első 
gyöngye a Marihoz című, kétség és remény közt in
gadozó szerelmi vallomás. A költemény sor minden 
darabja a költő szerelmének egy-egy újabb mozza
natát emeli ki. A Szeretlek a kitörő szenvedély fo
kozatainak foglalata, míg az Este tölecl ha elváltam 
és Áldjon meg az Isten! című dalok a vi szónzott 
szerelem vonzó emlékei. Mélyebb jelentést nyer a 
sorban a Mi hun szeretsz című kissé fellengősebb 
fogadalom, melyet 1853-ban a Viszontlátás című 
költemény részeként ábrándosabb szerelem sugallt. 
Még bensőségesebben hatja át a költői világnézet 
egész nemessége az Ölelve tartalak kezdetű dalt, a 
szerető férj boldogságának rajzát. Bármily külön
böző anyagúak is azonban Gyulai dalai, művészie
sen kiképzett dalformájúk egységes jellemet ad ne
kik. Bennük az érzelem fokozatai egy tetőponthoz 
vezetnek, a felvetett ellentétek egy eszmében egyen
lítődnek ki, s a hangulat egységét semmi sem za
varja meg.

Amint Gyulai dalainak szerkezetében, épúgy 
lírai előadásában is arra törekszik, hogy a költői 
hatást a legegyszerűbb eszközökkel érje el. Annyira 
elmerül élményeinek, eszméinek s hangulatainak 
mélységeibe, hogy mindig megtalálja bennük a leg
jellemzőbb vonást s hozzá a legmegfelelőbb szót. Dal- 
költészete így tesz szert arra a pontosságra, mely 
egyaránt eredménye a biztos képzeletnek s a kimű-
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veit nyelvérzéknek. Már a szabatosságnak minden 
jelét magán hordja a Marihoz című dal, különösen 
a szerető szív gyötrelmeinek, a kétség és remény 
küzdelmének következő rajza:

Nem vagy velem, veled vagyok! 
El-elragad a báj, gyönyör,
Majd a féltés, a bú gyötör,
Átkozlak, áldlak, hervadok.

Még meglepőbb Gyulai lírai rajzának szaba
tossága, mikor a kedélyvilág bonyolultabb mozgal
mait tükrözi vissza. Ily művészi biztossággal fejezi 
ki a szerelmes férj álomszerű hangulatait az Ölelve 
tartalak című dal első versszaka:

Ölelve tartalak, Istenem,
Mi gyöngéd karcsú termeted!
Hallgatsz, szíved beszél velem,
S elringat, mint egy gyermeket.

Ez a költői stílus szűkszavú, mégis mindent 
elmond; képekben nem gazdag, mégis gyönyörköd
teti a szemet; egyszerű, mégis mélyen megindít. 
Mennyit kellett Gyulainak önmagával küszködnie, 
míg a költői kifejezésnek ily művészi szabatossá
gáig emelkedett, míg megszerezte azokat az eszkö
zöket, melyekkel költői kedélyvilágának értékeit 
napfényre hozhatta! Férfias egyéniségének nemes 
tartalmával mennyire nem illett volna össze a sok 
zavart kép, melyekért korának irodalmi divatját 
annyiszor támadta!

Az a tudatos művészet, mely a lírai kedélymoz- 
galmakat valóságukban, költői befejezettségükben
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epigrammái rövidséggel tárta elénk, egyéni jelle
met adott Gyulai dalköltészetének. Ily fejlődés szá
mára biztos alapul szolgált Petőfi irodalmi hatása. 
A Szépirodalmi Figyelőnek 1862. évi folyamában 
Arany János is Petőfi érdeméül tudta be, hogy az 
ötvenes évek költőnemzedékének a dalforma iránt 
már határozott érzéke volt. Nézetét így fogalmazta 
meg: „Senki oly határozott, oly szembeszökő típus
ban nem képezte ki a magyar dalformát, mint ő. 
Lehetetlen volt nem látni olvasóinak (s a mai nem
zedék az ő olvasásában nőtt fel), hogy a vers nála 
nem csupán rímelő sorok aggregátuma, mint kalá
risok egy hosszú cérnaszálon, hanem összeálló, ke
rekbe futó valami“.1

Ha azonban Gyulai el is ismerte Petőfit meste
rének, a hangulat egységén kívül alig van valami 
dalaiban, mi Petőfi költészetére emlékeztetne ben
nünket. Petőfi képzelete csapongóbb, sokszor a szi- 
lajságig merész, Gyulai inkább elmélyedő, néha tú
lontúl óvatos, de mindig pontos. Gyulai nem vete- 
kedhetik Petőfivel a daleszmék változatosságára s 
gazdagságára nézve; a költői kedélyhangulatoknak 
viszont ő a szigorúbb bírája. Petőfi dalai legtöbb
ször azért kerekednek önként egésszé, mert egysé
ges lelki mozgalom nyilatkozatai. Gyulainál a szer
kezet mindig művészi számítás eredménye. A nép
dal elemei is inkább vegyülnek össze Petőfi dalai
val, míg Gyulai dalaiban tovább folytatódik a nép-

1 Y.: Némi párhuzam. Szépirodalmi Figyelő. 1862.. 
júl. 17. szám. (Arany János Prózai dolgozatai. Harma
dik kiadás. 1885. 95. 1.)



512 PAPP FERENC:

daltól való elhajlás, mi már Petőfi dalköltészetének 
fejlődésében megindult.

Horváth János megállapítása szerint Petőfi 
azért alkotott tökéleteset a népdalban, mert műfor
mája akkori érzelmi szükségletének megfelelt, vagy 
máskép, mert a népdal személytelensége illett az ő 
személyessé még ki nem forrott líraiságához.1 
Gyulai egészen máskép jutott a népdalhoz; egy
részt a népköltészet tanulmányozása vezette a naív 
lírai műfajhoz, másrészt a népdal épen személyte
lenségénél fogva módot adott neki a rejtettebb sze
relmi vallomásra. Legegyszerűbbé tette Gyulai sa
ját érzelemvilágát a Szegény vagyok kezdetű dal
ban, minthogy nem akart benne mást kifejezni, csak 
azt, hogy kedvesével még a kősziklán is megélne, 
nélküle viszont sehol sem érne neki az élet semmit 
sem. Ezért illett össze a naív lírai eszmével oly telje
sen a népdalforma, valamint az első versszaknak egy 
pár sora, melyeket Gyulai népdalból kölcsönzött.1 2 
Már inkább megérzik a népköltészetnek tüntető 
utánzása Gyulainak Ez a kis lyány című dalában. 
Itt már egymásután tűnnek fel a népdal kedvelt 
tárgyai, fordulatai s külsőségei: a barna leány, ki 
hamis is, kevély is, az ej-haj-os felkiáltások s a 
pattogó ritmusú, visszatérő rímű sorok, úgyhogy 
Kriza János joggal felvehette a dalt népköltési 
gyűjteményébe, a Vadrózsákba az íróktól származó 
népdalok közé.3 Még kevésbbé hangzottak össze a

1 Horváth János: Petőfi Sándor. 1922. 143. 1.
2 Lásd Gyulai Pál Költeményeiben (I. 1904. 306. 1.) 

a Szegény vagyok című költeményhez fűzött jegyzetet.
3 Kriza János: Vadrózsák. 1863. 283. 1.
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népdal külsőségei, főkép a változatos sorú verssza
kok a lírai költő céljával a Jaj de szép vagy kez
detű dalban; azért Gyulai évek múlva ezt ki is re
kesztette költeményeinek gyűjteményéből.

Mint Petőfi, Gyulai is sokkal inkább szerette 
Heinet, hogysem dalköltészetének hatása alól kivon
hatta volna magát. Mindazáltal dalainak lírai anya
gában csak ritkán akadunk Heine szellemének két
ségtelen nyomaira. Még legtöbb rokon ság tűnik fel 
a Nyíló rózsa című dal s Heine Inter mezzojának 
harmadik darabja között. Heine hat verssorban 
vallja meg, hogy egykor mennyire szerette a rózsát, 
liliomot, galambot és napot, de most csak kedvesét 
szereti, mert az maga egyben rózsa, liliom, galamb 
és nap. Hasonló vallomás Gyulainak hat verssor
ból álló dala is. Ő is egyaránt szereti a nyíló rózsát 
s nap sugarát, a csalogánydalt s lepke szárnyát, de 
mindezt kedvesében találja meg. Minél ritkábban 
követte Gyulai Heinet költői indítékaiban, annál 
többet tanult tőle a dal egységére és epigrammái stí
lusára nézve. Érzelmei sokkal egyszerűbbek, soha
sem oly vegyes eleműek, mint Heinenek sokszor el
lentétekből álló kedélymozgalmai, de lírai előadásá
ban ugyanarra a szabatosságra törekszik, mint 
Heine.

Valószínű, Gyulait néha már korlátozta is a 
dalforma, s bizonyára egyetértett Arannyal, ki 
egyik 1862. évi cikkében a magyar lírának örökös 
dalszerűsége ellen tiltakozott.1 Ezért választott for-

1 Y.: Némi párhuzam. Szépirodalmi Figyelő. 1862. 
júl. 17-i szám. (Arany János Prózai dolgozatai. Har
madik kiadás. 1885. 96—99. 1.)

33
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dító művészete számára is jelentősebb költeménye
ket, hogy saját szerelmének értékeit csillogtassa 
meg bennük. Ilyenek voltak: Béranger-től Mi szép, 
mi kedves! Goethétől Valódi élv. Az idegen lírai 
eszmék Gyulai rokon lelkivilágában minden árnya
latukkal bontakoztak ki, úgyhogy fordításuk szinte 
eredeti költői alkotásként hatott. Gyulai híven ra- 

. gaszkodott az idegen költői gondolatokhoz és képek
hez, de egyúttal saját egyéniségének bélyegét is ra j
tuk hagyta. Hasonlókép vált Gyulainak Barátom 
halálára című költeménye a családi érzelmeknek na- 
gyobbszerű nyilatkozásává. Gyulai ugyan elsősor
ban barátjának, Nádasdy Tamás grófnak akart 
benne emléket állítani, de a költemény tetőpontját 
az anyai szív fájdalmának rajza s benne az anyai 
szeretet megdicsőítése foglalta el. A költemény lírai 
formája a tárgy természeténél fogva a visszaemlé
kezés, de a fiatal gróf jellemének s halálküzdelmé
nek rajzában minden vonást a valósághoz való ra
gaszkodás szabott meg.

A valóság levegője azonban Gyulainak nemcsak 
szerelmi és családi költészetét, hanem hazafiúi lírá
ját is átjárta.

A szabadságharc után Gyulai, a lírai költő, el
lentétes világításban látta a magyar nemzet sorsát; 
egyfelől a szabadságharc dicsőséges emlékein me
rengett, másfelől lázongó szenvedéllyel fordult a 
zsarnoki uralom ellen. Nagyjában ilyenfajta lírai 
eszme jellemzi Gyulai hazafiúi költészetét 1857-ben 
A hősök sírja című költeményében is, amennyiben 
költői képzeletét ismét a nemzetnek élet-halál
küzdelme, a szabadságharc tartja lenyűgözve. A
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szabadság hőseinek jeltelen sírjára itt élő koszorút 
sző a zöld erdő, másrészt a bérc patakja, az ég vil
láma s az egész természet mint végítéletet hirdeti:

Nem veszett el a szabadság,
Az igazság ünnepel!

Lényegesen átalakult Gyulai hazafiúi lírája, 
mikor az ötvenes évek végén az önkényuralom alatt 
megrendült a föld. A nemzeti búsongások kora le
járt. Az idők a hősi önfeláldozás helyett kitartó 
munkát, emlékezés helyett politikai tapintatot köve
teltek a nemzettől. Gyulai is kibontakozott roman
tikus lírai eszméinek ködéből s a nemzetet nem any- 
nyira a zsarnoki hatalomtól, mint inkább önmagá
tól féltette. A költői hangulatváltozást már érezteti 
a Bach-kormány bukásának évében, 1859-ben a Sze
ress édes Marim című költemény, mely az óriás küz
delem mellett a haldokló magyarnak lassú pusztulá
sát érinti. Még határozottabban céloz a kor viszo
nyaira a Horatius olvasásakor című óda.

A költemény azoknak a tanulmányoknak vissz
hangja, melyekkel Gyulai a kolozsvári ref. kollé
giumban az 1858/59. iskolai évben latin óráira ké
szült. Az iskolai év második felében a VIII. gimná
ziumi osztályban olvastatta a lelkes tanár Horatius 
ódáit, leveleit és szatiráit.1 Hogy örömest elmerült 
tárgyába, azt mutatják Horatiusból vett gyakori

1 Lásd a kolozsvári ref. kollégium levéltárában 
A kolozsvári ev. ref. gymnasium és elemi iskola növen
dékeinek névsora és osztályzata az 1859160. iskolai egész 
évről című kötetet.

33;
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idézetei.1 A tanári munka csendjét azonban 1859- 
ben gyakran megzavarta a politikai küzdelmek zaja, 
főkép az az izgató kérdés, lesz-e a magyar nemzet
nek elég ereje és belátása szabadságának kivívá
sára. Ily benyomásokból alakult ki Gyulai költemé
nye, mely a gyűjteményes kiadás megjelölése sze
rint az 1859. évben keletkezett, de Arany János 
Szépirodalmi Figyelőjének első évfolyamában csak 
a 40. (1861. szept. 19.) számban jelent meg először.

A költői cél Gyulai költeményében látszólag a 
római és magyar költő felfogásának: az élvezet
vágynak s a keresztyéni szenvedésnek szembeállí
tása, de a lírai eszmének mélyebb jelentést a hazafi 
aggodalma ád. Mikor Gyulai Horatius édes hangja 
ellen védekezik, valójában nemzetére gondol, őt 
óvja az önző életművészet csábító elveitől. Neki 
szólnak e verssorok:

Szenvedve, küzdve és lemondva élni. . .
Nem legnagyobb rossz börtön és halál,
Az igazságban ne szűnjünk remélni:
Egy-egy nagy eszme még utat talál. . .
Már Gyulai előtt más lírai költő is alkalmazta 

azt a fogást, hogy olvasmányaival kapcsolatban 
tárta ki lelkének tartalmát. 1850-ben Ősszel című 
költeményében Arany János is inkább nyúlt Ossián 
ködös, homályos éneke után, mely összehangzott a 
rémuralom sötét korával, mint Hómér napfényes

1 Gyulai Pál: Szépirodalmi szemle. 1855. (Kritikai 
dolgozatok. 1908. 109. 1.) — Gyulai Pál: Petőfi szülőváro
sáról. Pesti Napló. 1857. 10. (jan. 14.) sz.
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költészete után. Ez a közvetett előadásmód szinte 
önként kínálkozott oly korban, melyben a szabad 
véleménynyilvánítás szigorú rendszabályokba üt
között. Amivel azonban Gyulai az ismert lírai for
mát megtöltötte, teljesen övé. Övé az a finom elemző 
művészet, mellyel Horatius költészetének minden 
vonását kiemeli; övé az a tevékeny szellem, mely 
a fásult nemzetet hitre, lelkesedésre ösztönzi; övé 
az a világos elrendezés, mely a nyugodt szemlélettől 
természetes úton vezet el a szenvedély legmagasabb 
fokáig; övé az az emelkedett, mégis könnyed költői 
stílus, mely a lírai eszmének minden elemét besugá
rozza. így azután Tolnai Lajos, Gyulainak legelfo
gultabb bírálója is a méltánylásra érdemes költe
mények közé sorozta a Horatius olvasásakor című 
ódát, legfeljebb azt jegyezte meg róla, hogy igen 
húz Aranyhoz.1 Baráth Ferenc pedig az elnyomatás 
korának egyik legszebb költeményeként emlegette 
Gyulai ódáját s különösen kiemelte belőle a latin 
és keresztyén költő között levő ellentétnek találó 
festését.1 2 Gyulai azonban, bármennyire szemmel 
tartotta ódájában saját korának politikai mozgal
mait, nem ítélkezett oly szenvedélyesen, mint Heine; 
még a gúnyig sem jutott el. Nem izgatott, még ke- 
vésbbé ejtett kétségbe; míg intett, egyúttal bízta
tott is. Úgy bánt nemzetével, mint a lábadozó be
teggel. E kímélet egyrészt annak a politikai éles
látásnak jele, mely a legbonyolultabb eröviszonyo-

1 Tolnai Lajos: Gyulai Pál. VIII. Irodalom. 1887. 
30. (ápr. 14.) sz.

2 Baráth Ferenc: Irodalmi dolgozatok. 1895. 179. 1.
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kát is számontartja, másrészt jellemző példa arra, 
mint mérsékli Gyulai biztos ítélőereje a szenvedély 
ódái szárnyalását.

Az a mozgalmas korszak, melyet Gyulai 1855. 
okt. elejétől 1862. jún. végéig élt át, oly sokszor te
relte Gyulai figyelmét saját belső világa felé, hogy 
költői nyilatkozatainak egyedüli formája a líra volt. 
Csak a korszak utolsó két évében engedett Gyulai 
költői egyénisége ez egyoldalúságából, mikor lírai 
költészetét jellemzően egészítette ki jelentős mese
költészete. Baráth Ferenc nézete szerint a népköl
tészeti gyűjtemény szerkesztése adott Gyulainak 
kedvet arra, hogy költői erejét a naív elbeszélő mű
fajban tegye próbára.1 E mellett ösztönzően hatott 
Gyulaira az az elismerő megjegyzés is, melyet 
Arany Gyulainak A tyúk és a farkasverem című 
meséjéhez fűzött a Szépirodalmi Figyelőben.2 Még 
inkább megszerette Gyulai a mesemondást, mióta 
kis leányának is annyi örömöt szerzett vele.

Az első mese, melyet Gyulai népmeséből alko
tott, A tyúk és a farkasverem című állat- és gyer
mekmese volt, mely á Szépirodalmi Figyelőnek 
1861. aug. 8-i számában jelent meg. Gyulai maga is 
első kísérletnek nevezte Aranyhoz írt levelében. A 
mese anyaga Gyulai kidolgozásában ugyanaz, mint 
ahogyan azt később Arany László lejegyezte mese
gyűjteményében;3 csak elmaradt a népmeséi érdek
keltés eszköze, az indítékok ismétlése, másrészt a

1 Baráth Ferenc id. m. 193. 1.
2 Szépirodalmi Figyelő. Első évfolyam. 1861. 40. 

(aug. 8.) sz.
3 Arany László: Eredeti népmesék. 1862. 290—294. 1.
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prózai előadást a rímetlen, ele zengzetes magyar 
versforma váltotta fel, mely Gyulai szerint job
ban illik a gyermekmesék naívságához.1 Joggal ír
hatta tehát Gyulai Aranynak 1861. júl. 29-én, mikor 
meséjét elküldte neki: „A kidolgozás egészen enyém 
s a kompozícióból is egy rész, lényeges dolgot is 
változtattam, de a megadott alap szellemében“. A 
nép- és műköltészet szempontjainak ilyen teljes ösz- 
szeegyeztetését maga Arany ismerte el a Szépiro
dalmi Figyelőben. Gyulai naív meséjét ugyanis a 
hozzá fűzött megjegyzésében annál nagyobb öröm
mel üdvözölte gyermek költészetünknek parlag me
zején, mert szerinte egy Puskin sem tartotta mél
tóságán alul valónak népmeséket átdolgozni. Ha
sonló feladatot jelentett Gyulai számára Az Igaz
ság és a Hamisság című mese azzal a különbséggel 
hogy ez a mesének más fajához, az allegóriához tar
tozik. Ezt a Szépirodalmi Figyelőnek 1861. nov. 
14-i száma hozta. Gyulai a népköltészet alapos isme
retével fejtette ki a népmese alapeszméjét: a Ha
misság győzelmét s az Igazság megcsonkítását a 
nélkül, hogy a cselekmény eredeti fordulatait meg
hamisította volna. Alkalmazta a naív jellemzés- és 
előadásmódot is a nélkül, hogy felesleges kitéré
sekbe és szószaporításokba bonyolódott volna. így 
emelkedett az elbeszélés a befejező, csattanó meg
jegyzésig: „így járják a világot“. Az elbeszélés 
gyors menetéhez jól illett a rímes, hetes soroknak 
lüktető ritmusa. Arany egyik bírálatában csak azt

1 Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz 1861. júl. 
29-én írt levelét.
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sajnálta, hogy Gyulai kidolgozásában hiányzik a 
költői igazságszolgáltatás, a Hamisság bűnhödése.1 
Gyulai viszont azzal védekezett, hogy a mesének 
teljesebb változatát, melyben a Hamisság elveszi 
bűnhödését, csak utólag Kriza János gyűjteményé
ből ismerte meg.1 2 A mese úgy, ahogyan Arany sze
rette volna, naivabb és gazdagabb lett volna, úgy 
pedig, ahogyan Gyulai dolgozta át, egységesebbé 
vált.

A változatos költői célok csábították Gyulait 
tovább a megkezdett úton, úgyhogy 1861-ben már 
megírhatta A farhas és a szúnyogok című meséjét.
1862. jan. 29-én Aranyhoz írt levelében ugyanis úgy 
beszél meséjéről, mint amely már hosszabb idő óta 
rejtőzhetett a szerkesztői asztalfiókban; azért gon
dolhatta, hogy Arany talán meg is sokallotta az ö 
meseköltészetét. Gyulai állatmeséjébe oly művé
szien illeszkednek bele a népköltészettől átvett al
kotórészek, hogy összeforrasztásuknak helye sehol 
sem látszik meg. Különösen finom benne az a hu
mor, mellyel az állatok saját gyengeségeiket tárják 
fel. A szúnyogok tudják, hogy Szent Andráskor 
már ők nem hegedülnek, a farkas meg azzal leplezi 
éhségét, hogy nagy böjtje van. A jellemzés mé
lyebb értelmére mutatott rá Riedl Frigyes is, mi
kor Gyulai mesealakjaiban épúgy, mint La Fon
taine állataiban a társadalmi osztályok vonásait fe-

1 Arany János: Eredeti népmesék, összegyűjtötte 
Merényi László. — Szépirodalmi Figyelő. Második év
folyam első fele. 1861. 4. (nov. 28.) sz.

2 Gyulai Pál: Adalék népmeséinkhez. Szépirodalmi 
Figyelő. Második évfolyam első fele. 1862. 9. (jan. 2.) sz.
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dezte fel. így látta Gyulainál az éhes farkasban az 
elszegényedett magyar nemest s a szúnyogokban 
a ravaszkodó cigányokat, mint La Fontaine-nél az 
oroszlánban a királyt, a rókában az udvaroncokat.1 
Ily gazdag jellemrajzra a legfejlettebb műköltészet 
is büszke lehetne. Az állatmeséknek más fajtája 
hozta mozgásba Gyulainak költői képzeletét’ A 
szarka és gilice című mesében, —- az, mely termé
szeti jelenséget magyaráz meg. Erre Gyulai figyel
mét Arany hívta fel a Szépirodalmi Figyelő máso
dik évfolyamának első felében a 4. (1861. nov. 28.) 
számban, hol a szarkáról és gilicéről szóló mesét 
el is mondta.1 2 Hogy Gyulai Aranyt követte a mese 
kidolgozásában, arról tanúskodnak a tőle átvett ki
fejezések. Gyulai épúgy, mint Arany, a „gilice“ 
szót használja; mindkettőjük előadása szerint a gi
lice nem akar „szótalan ülni“, majd „búgó hangján“ 
szól, végül pedig „a gilice fészke csak darab 
a szarkáéhoz képest.“ Arany László nem is vette fel 
a mesét 1862. évi gyűjteményébe, az 1872-ben ki
adott népmesék között meg A vadgalamb és a 
szarka címmel közölte.3 Mindezt figyelembe véve, 
Gyulai költeményének keletkezését az 1862. év első 
felére kell tennünk. Ha azonban Gyulai meséje so
kat köszönt is Aranynak, azért a költői felfogásban 
nyilatkozó gyermeki jókedv, az elbeszélés drámai-

1 Riedl Frigyes id. m. 34. 1.
2 Arany János: Eredeti népmesék. Összegyűjtötte 

Merényi László. (Arany János Prózai dolgozatai. Har
madik kiadás. 1885. 195. 1.)

3 Arany László és Gyulai Pál: Magyar népköltési 
gyűjtemény. I. 1872. 492,, 606. 1.
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sága, az egyszerű, mégis szemléletes előadás s a 
verselésböl kizengő, élénk ritmus — mind Gyulai 
érdeme.

Némikép más szempontok vezették Gyulait 
A gonosz mostoha című népmeséjében. Ennek anya
gát már 1859-ben ismerte; egyik jegyzete szerint, 
bár töredékesen, Kolozsvárott egyik tanítványától 
hallotta az eredeti népmesét.1 Ügy látszik, csak
hamar hozzáfogott a kidolgozáshoz. Csak ez lehe
tett az a 300 sorból álló költemény, melyről Gyulai 
1861. jan. 28-án azt írta, hogy nemsokára elküldi 
Aranynak. Mindazáltal Gyulai még 1862 januárjá
ban is dolgozott rajta, s miután e hónapban eljut
tatta Aranyhoz, egész májusig egyre-másra kül
dözte utána a javításokat.2 A gonosz, mostoha alap
jául egy ősrégi népmese szolgált, melyben az ártat
lanul elpusztultak új meg új életre ébrednek.3 
Gyulai ennek változataira bukkanhatott volna Mai- 
láth János gr. és Gaal György magyar népmese- 
gyüjteményeiben,4 de az a töredékes mese, melyet

1 Lásd Gyulai Pál Költeményeiben (I. 1904. 806. 1.) 
A gonosz mostohához fűzött jegyzetet.

2 Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz 1862. jan. 
29-én, márc. 7-én, máj. 13-án írt leveleit. Csak A gonosz 
mostoha lehet az a népmese, mely az 1862. jan. 29-i levél 
szerint a lapban egy bírálat vagy novelladarab helyét 
elfoglalja.

3 Solymossy Sándor: Mese a Jávorfáról. Ethno- 
graphia. XXXI. 1920. 21., 22. 1.

1 Mailátli János gr.: Magyarische Sagen und Mär
chen. 2. kiadás. 1837. —■ Magyarra fordította Kazinczy 
Ferenc. Kiadta Kazinczy Gábor. 1864. 187—202. 1. — Gaal 
György Magyar népmesegyüjteménye. Kiadták Kazin
czy Gábor és Toldy Ferenc. II. 1857.54—73. 1.
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kolozsvári tanítványától hallott, teljesebben tűnhe
tett fel a Schott-testvérek oláh népmeséiben, még 
inkább Haltrich József szász népmeséiben. Itt is 
aranyhajú gyermekek szerepeltek, kik erőszakos ha
láluk után élőfákká, ágyakká, arariyszőrű bárá
nyokká, majd ismét aranyhajú gyermekekké 
váltak.1

Ha azonban A gonosz mostoha költője nép
meséi nyomokon indult is el, nem elégedett meg az 
irodalmi újjáépítő szerepével, mintha a népköltészet 
alkotó képzeletével akart volna versenyezni. Sok 
ízlésre vall az árva királyfiúcskáknak és meghalt 
anyjuknak párbeszéde, melynek mintáját Gyulai 
saját népköltési gyűjtéséből vette.1 2 Sok finom
ság nyilatkozott a népmeséi indítékok mérlegelésé
ben is. így az első kidolgozásban a szétvagdalt ki
rályi ágyaknak két forgácsa hullott az aranyszőrű 
báránykák anyjának gyapjára, míg a végső szöveg 
szerint a felvagdalt ágyak tüzéből pattant ki két 
szikra, s azokat kapta be a legszebbik anyajuh.3 A 
javítást Gyulai, mint Aranynak írta, a mesének egy 
más változatából vette, s ez leginkább a Haltrich- 
féle gyűjteményből A hét aranyhajú gyermek című 
mese lehett, mely szerint az anyajuh szintén a be-

1 A rthur und Albert Schott: Walachische Märchen. 
1845. 121—125. 1. (Die goldenen Kinder.) — Joseph H alt
rich: Deutsche Volksmärchen aus dem, Sachsenlande in 
Siebenbürgen. 1856. 1—8. 1. (Die beiden Goldkinder.)

2 A három árva. A rany László és Gyulai Pál: Ma
gyar népköltési gyűjtemény 1.1872. 185. 1.

3 Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz 1862. máj. 
13-án írt levelét.
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kapott két szikrával hozta világra az aranyszőrű 
bárányokat. Nagyjelentőségű volt a költemény 
belső egységére nézve az alapeszmének művészi ki
emelése, a gyilkos asszony lelkiismeretének folyto
nos megszólaltatása is.1 Mégis Gyulai költői alkotá
sának szellemében mindvégig maradt valami ket
tősség. A jeleneteknek és lelkiállapotoknak művészi 
kivitelű rajzai ugyan díszére válhattak volna vala
mely költői elbeszélésnek, de a mesében a valóság
nak túlzott éreztetésével minduntalan megzavarták 
a naiv történet hatását. Ilyen szempontból Gyulai 
költeménye: A gonosz mostoha inkább megközelíti 
a műköltői népmesének azt az eszményét, mely Pe
tőfi János vitézé bői és Aranynak Rózsa és Ibolya 
című népmeséjéből rajzolódik le. Benne is megvan
nak a műköltészetnek azok a népmesétől elütő ele
mei, melyeket Horváth János Petőfi János vitézé
ben állapított meg.1 2

A népies szellem s a mély költői kedély jellemzi 
Gyulai meseköltészetét. Különösen gyermekmeséi
ben olvadt e két elem vonzó összhangba. Gyulai 
híven követte a népnek természetes észjárását és 
formaszeretetét, másrészt az együttérzés erejével 
maga is gyermekké tudott lenni. Ez alapon állította 
róla Ferenczi Zoltán, hogy oly szépen tud gyermek
verseket írni, mint kívüle irodalmunkban senki.3 
Valóban csak sajnálhatjuk, hogy Gyulai Pestre

1 Lásd Gyulai Pál Költeményeiben (I. 1904. 306. 1.) 
A gonosz mostohához fűzött jegyzetet.

2 Horváth János id. m. 114. 1.
3 Ferenczi Zoltán: Gyulai Pál gyermekverseiről. 

Család És Iskola. 1882. 2. szám, 13., 14. 1.
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való átköltözése után egyre bokrosodó irodalmi 
gondjai között csakhamar hűtlen lett meseköltöi 
terveihez. Így is, amit e téren alkotott, az mélyre
ható népköltészeti tanulmányainak becses emléke s 
a magyar gyermekköltészetnek állandó értéke ma
rad. A költői egyéniség fejlődésének pedig azzal 
tettek Gyulai meséi nagy szolgálatot, hogy a roman
tikus költői hajlamok egyidőre bennük találtak ki
elégítést, másrészt a fejlett költői formaérzék ben
nük gazdagodott a népköltészet újabb értékeivel.

Bárhonnan vesszük szemügyre Gyulai költé
szetének harmadik korszakát, akár szerelmi és csa
ládi költeményeiből, akár hazafiúi lírájából, akár 
meséiből, mindenünnen ugyanaz a nemes vonalú 
költői lélek tekint felénk. Egész valója egyéni. 
Költői világnézete époly határozott, mint kifejezés- 
módja. Művészi készségének kétségtelen jele, hogy 
ismeri a lírai műfajok elméletének minden titkát, 
s hogy lírai eszméihez mindig megtalálja a megfe
lelő formát. Nem hiába dicsőítette 1855. évi Szép- 
irodalmi szemléjében az ízlést, a széptani szabályt, 
főkép a tanulmányt, mint a költői tehetség kifejté
sének leghathatósabb eszközeit.1 Teljes felelősség
érzettel rótta meg az 1862. évi Szépirodalmi Figye
lőben is az ifjabb magyar költőket azért, hogy ér
zelmeik határozatlanságával a kifejezés bizonyta
lanságát idézik elő.1 2 Széptani követeléseihez legfé
nyesebb példát saját költészetével nyújtott. Rája is

1 Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok. 1908. 222—227. 1.
2 —i: Thalia. Szépirodalmi Figyelő. 1862. jan. 

9-i sz.
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iJlik az igazi költőnek az a meghatározása, melyet 
Lermontov után A szerkesztő, olvasó és költő című 
költemény fordításában maga Gyulai így fogalma
zott meg:

Művészi célzat mindenütt,
Erő és gyöngédség együtt,
Minden munkája lelke-mása,
Az örökszép nyilatkozása.

Ily költői egyéniség inkább számíthatott az 
irodalomban lassú, de értékes hódításokra, mint za
jos diadalokra, hiszen a művészi célzatot csak ava
tott szem ismerhette fel. Valószínű, Gyulait nem 
is lepte meg az a szenvedélyes támadás, mely köl
tészetét Lisznyai Kálmánnak 1858. évi Dalzongora 
című verskötetében érte. Lisznyai, a költői szaba
dosságnak rajongó híve, csak önmagához maradt 
hű, mikor Freskórímek című versében Gyulai köl
tészetét ócskahangúnak s szedett-vedettnek ne
vezte.1 Annál inkább növelhette Gyulai önbizalmát 
Arany, mikor 1861 februárjában a Barátom halá
lára vagy Horatius olvasásakor című költemé
nyekre célozva, így írta alá Gyulaihoz intézett le
velét: „A te szép versedet bámulva szerető bará
tod“.1 2 A hatás méreteit Gyulai lírájának alapjel-

1 Lisznyai Kálmán: Freskórímek (Gyulai Pálnak, 
mint kritikusomnak.)

2 Lásd azt a levelet, melyet Arany János Gyulai 
Pálnak 1861. jan. 15-én kelt levelére körülbelül 1861 feb
ruárjában írt. Arany megjegyzése csak a Barátom ha
lálára vagy Horatius olvasásakor című költeményekre 
vonatkozhatik, mert Gyulainak azon költeményei közül,
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lerne magyarázza meg. Gyulai nem annyira új uta
kat nyitott a magyar líra fejlődésében, mint inkább 
az irodalmi mozgalmak végső eredményeit foglalta 
össze művészi egységbe. A realizmust eszményiség- 
gel töltötte meg, úgyhogy a valóságot szinte meg
nemesítette. A romantika gazdag tartalmát viszont 
olyan formaérzékkel szabályozta, minőt a klasszi
cizmus is megirigyelhetett volna. Így kapcsolódott 
Gyulai költői egyénisége mind szorosabban Ara
nyéval, amennyiben mindegyikük a való égi másá
nak elvét hirdette az irodalomban. Gyulai költésze
tének általánosabb jelentősége is a fejlődés harma
dik korszakában épen az, hogy Arany költői hatá
sával együtt elősegítette a magyar nemzeti költé
szetnek teljesebb kibontakozását.

melyek a fentieken kívül a Szépirodalmi Figyelő első 
évfolyamában megjelentek, az Ó ha ki tudnám fejezni 
1853-ból való, A tyúk és a farkasverem  és Ölelve tarta
lak pedig 1861 februárja után kerültek Aranyhoz.



A NOVELLA ÍRÓ MŰVÉSZETÉNEK TETŐ
PONTJA.

Mint Gyulai lírai költészetének fejlődésében, 
épúgy novellaírói pályáján is vannak korszakok, 
melyekben úgy látszik, mintha költői tehetsége tét
lenül pihenne. Ilyen az 1855. év első fele, melyben 
Gyulai szellemét műbírálói harcai foglalták le, va
lamint berlini éve, melyben értékes új benyomásai 
s nevelői gondjai vonták el a novellaírástól. Berlin
ben újra éledni kezdeti ugyan költői alkotókedve, 
s 1856. máj. 23-i levelében ígérte is Csengery Antal
nak, hogy A Magyar Nép Könyve számára minden
esetre ír legközelebb egy novellácskát, de ígéretét 
mégsem váltotta be. Mindazáltal novellaírói egyé
nisége a nélkül, hogy a novella formájában nyilat
kozott volna, mégis gyarapodott külföldi tanulmá
nyai idején.

Ha Gyulai lelkialkatánál: józanságánál és éles 
ítélőerejénél fogva hajlott az irodalmi realizmus 
felé, Berlin e hajlamát csak növelte. Benyomásai
ból mint nagy valóság bontakozott ki a berlini tu
dományos, irodalmi és színházi élet képe; tanulmá-
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nyaiból és olvasmányaiból viszont erősebben tűnt 
szemébe a realizmusnak kedvelt eszköze, a lélek
elemzés. Olvasmányai közül különösen Balzac re
gényei ötlenek fel. 1856. ápr. 3-án írt levele szerint 
Párizsban is ezeket olvasta betegsége alatt, s úgy 
látszott, a francia realizmus nagy mesterében régi 
ismerősét tisztelte. Emberismeretének gazdagságá
ról Nádasdy Lipót grófhoz és Nádasdy Lipótné 
grófnéhoz írt levelei tanúskodnak, melyekben ne
veltjére s a berlini előkelő világra vonatkozó meg
figyeléseiről adott számot. A novellaíró szempont
jából mégis legnagyobb érték volt novellaírói kész
ségének fejlettsége, melyet fényesen igazolt a Ri- 
storiról szóló, berlini hírlapi cikk. Benne Gyulai a 
nagy olasz színésznő egyéniségét oly behatóan ele
mezte, a színpadi játékból kiemelkedő szenvedélyt 
pedig oly művészien rajzolta, hogy novellaírónak 
is becsületére vált volna.

Az a novella, mely Gyulainak berlini benyomásai
ból szövődött, a Vázlatok és képeknek 1901. évi, máso
dik kiadásában származásának idejéül a szerzőtől 
az 1856. évszámot kapta. Berlinben azonban alig 
találta meg Gyulai azt a nyugalmat, melyre neki 
novellájának megírásához szüksége lett volna. Ha 
Csengeryhez írt levele szerint -május végéig csak 
ígérni tudott, júniusban és júliusban épen minden 
idejét lekötötték ifjú barátjának, Nádasdy Tamás 
grófnak kényes természetű ügyei, az egyetemi év 
bezárásával járó teendők és az úti előkészületek. 
Minthogy október közepén túl Münchenben is zak
latott hetek vártak reá, leginkább arra a két hó
napra tehetjük a berlini tárgyú novella keletkezé-

34
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sét, melyeket Gyulai 1856 augusztusának közepétől 
kénye-kedve szerint töltött el Pesten. Erre vall köl
tői rajzában a berlini benyomások frissesége s a dé
lül t hangulat. Müncheni sötét élményei után nem 
tudta volna Gyulai annyi humorral megírni novel
láját. Ez a hangulatváltozás lehetett oka annak is, 
hogy Gyulai nem sietett novellájának megjelente
tésével sem. Rajza Magyar bál Berlinben címmel 
Szelestey László 1857. okt. 4-én megindult folyó
iratának, a Szépirodalmi Közlönynek, első könyv- 
illetményében, a Szépirodalmi Albumban jelent 
meg, mely az 1857. évi karácsony táján került ki a 
sajtó alól.1 Hogy Gyulai épen Szelesteynek adta át 
elbeszélését, kivel egykor annyi ellentéte volt, an
nak egyik rejtett oka az is lehetett, hogy a Szép
irodalmi Közlönyre Szendrey Mari is előfizetett. 
Egy évtized múlva 1867-ben Gyulai beszélygyiijte- 
ményében, a Vázlatok és képekben nyerte a rajz 
a Glück-Szerencse úr címet.

Joggal nevezte Gyulai rajznak novelláját, mint
hogy benne tulajdonkép a berlini magyar iparosok 
bálját, főkép Glück-Szerencse urat, a kecskeméti 
származású szűcsmestert rajzolta, ki berlini viszo
nyai között megrendszabályozott polgárrá vedlett, 
a bor és visszaemlékezés hatása alatt azonban újra 
visszanyerte vérmes, magyar természetét. Az elbe
szélés anyagát csak mellékesen egészítették ki Gyu
lai főhősének szerelmi kalandjai. Glück úr ugyanis, 
mikor még a „Szerencse“ nevet viselte, elszerette

1 Pesti Napló. 1857. 287. (dec. 16.) sz. — Szépiro
dalmi Közlöny. 1857. 17. (nov. 29.), 24. (dec. 23.) sz.
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kecskeméti mesterének, Ballószegi uramnak leányát, 
Zsuzsit, míg azonban Berlinben vándorúton volt, 
Zsuzsi máshoz ment férjhez. Hasonlóképen járt a 
berlini özvegy szűcsmesterné leányával, Clärchen- 
nel is, ki szerette ugyan a szép bajuszú, magyar 
szűcslegényt, de kedvesének távollétében Hans fe
lesége lett. így került végre Gliick-Szerencse úr fe
leségének, a kegyes és szigorú Lieschennek igája 
alá.

Már a mindennapi életből vett tárgy, az egy
szerű iparosok társasága is mutatja, mily messzire 
tért Gyulai a romantika világától. Még inkább bi
zonyítja a valósághoz való ragaszkodását azzal, 
hogy élő minta után dolgozott. Mint a berlini Ma
gyar Egylet történetéből kitűnik, Gyulai Nádasdy 
Tamás gróffal együtt az egylet kegyes adakozói 
közé tartozott. Innét szerezte rajzához pontos ada
tait. Helyes értesülése, hogy a társulatot a leírt bál 
előtt tíz évvel magyar mesteremberek alapították, s 
hogy 1855-ben a tizenöt tag közül szabómester volt 
az elnök, Glück úr, Gyulai hősének névrokona, is 
szerepelt az egylet történetében mint régi tag, még 
pedig 1855-ben és 1857-ben „Glück-de-Szerencse“ 
néven.1 Gyulai azonban az élő alaknak nemcsak ne
vét, hanem egy-két jellemvonását is felhasználta 
költői alkotásában. Kocsi Károly, Gyulainak ber
lini egyetemi hallgatótársa ugyanis a Hölgyfutár
nak küldött 1856. febr. 17-i levelében szintén meg
említette az öreg Szerencse bácsit, ki még akkor 
sem békült ki német nevével.2 Gyulait tárgyában a

1 Szakács Mózes id. m. 25., 26. 1.
2 Hölgyfutár. 1856. 46. (febr. 25.) sz.
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nevetséges elem érdekelte, a rosszul értelmezett ma
gyar, nemzeti önérzet, mely saját környezetével ke
rül ellentétbe, s ily szempontból emelte ki hősének 
jellemvonásait is. Minél büszkébb volt Glück-Sze- 
rencse úr pörge bajuszára, nagy borivására s du
hajkodásaira, annál furcsábbnak tűnt fel borotvált 
arcával, hosszú nyakú sörös kancsójával s felesége 
előtt való meghunyászkodásával. A visszás vonáso
kat enyhítette az a rokonérzés, melyet Gyulai hő
sével szemben a legnevetségesebb helyzetben is 
megőrzött. Leginkább kimélyült e rokonérzés, mi
kor a megrendszabályozott, magyar szűcsmestert 
az elnyomatás korának magyar nemzetével hozta 
kapcsolatba Gyulainak e borús megjegyzése: „Tű
nődtem, vajon ha a kecskeméti ember is így elmű
velődhetik, mit remélhetünk még?“ Így nemesítette 
meg a komikum hatását Gyulainak érzelmes hu
mora.

Mint az értékes novellaterv, épúgy a terv meg
valósítása is sokat elárult Gyulai költői felfogásá
ból. Különösen jellemző volt, mily aprólékos gond
dal kísérte nyomon azt a lelki folyamatot, melynek 
keretében hősének gondolat- és érzésvilágát elénk 
tárta. Gliick-Szerencse úr az első bemutatkozásnál 
élénken mozgott és kérdezősködött, a vacsoránál 
még csak hörpintgette a bort s dévajkodott; minél 
inkább belemerült azonban a poharazásba, udva
riassága házsártoskodásba, sőt verekedésbe csapott 
át. Gyulai jelezte a bor hatásának külső nyilatkozá
sát is. Hőse eleinte jó kedvében levetette nyakken
dőjét s frakkját, majd dühösen az asztalra ütött, 
egy idő múlva kifáradva dőlt székén hátra, miköz-
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ben feje lekonyult, később állandóan mosolygott, 
akkor is, mikor a földre esett, végül szépen elaludt. 
Gyulai nem kerülte a visszataszítóbb részleteket 
sem, csak arra ügyelt, hogy rajza a valósághoz hű 
legyen, úgyhogy lélekrajzát a realizmus szelleme 
hatotta át. Ugyanaz a való vonás ötlött fel a no
vella hátterén, a bálozó társaság rajzán is, hogy 
bármily vázlatosan, annál élesebben különböztesse 
meg az egyik alakot a másiktól.

Már a főalak és a háttér viszonya összhangba 
foglalta a sokféle részletet. Még inkább biztosította 
a novella belső egységét a novellaíró humoros han
gulata, melybe a tarka komédia mögött komoly 
gondolatokat vegyített a hazafi bánata. Mennyi bo
rongó érzés tört ki a zene hatására Gyulai leikéből 
is e sóhajban: „Vajon eljön-e valaha az az idő, 
mikor otthon Magyarországon is így fogunk mu
latni!“ A novella minden eleme különösen tisztán 
érvényesült abban az átlátszó előadásban, melyben 
Gyulai évek múlva is csak egy-két nyelvtani hibát 
tudott kijavítani.1

Ennyi igaz érték nem maradhatott rejtve s a 
novella megjelenésekor is nagyban hozzájárult Gyu
lai novellaírói hírének emeléséhez. Legbecsesebb 
volt az elismerésnek az a koszorúja, melyet Sala
mon Ferenc, mint a Szépirodalmi Album bírálója,

1 Míg a Szépirodalmi Album szövege szerint ti
zenöt mesterember „van ide telepedve s a rend „helyre 
lön állítva“, addig a Vázlatok és képek 1867. évi ki
adása már a „telepedett meg itt“ és a „helyreállott“ ki
fejezéseket használja.
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a Pesti Naplóban nyújtott Gyulainak.1 Salamon 
Gyulai rajzának főelőnyeit a szabatos előadásban, 
a határozott vonásokban s az író humorában látta, 
de mint a realizmus híve teljes mértékben méltá
nyolta Gyulai költői irányát is. Az irodalmi párt
ember ítélkezett Salamon bírálatában akkor is, mi
kor Jókait, ki a Szépirodalmi Albumban szintén 
szerepelt egy novellával, szembeállította Gyulaival, 
s mikor oly szigorúan rótta meg Jókai képzeletének 
kicsapongó szertelenkedéseit,

A berlini bál rajza Gyulai novellaírói pályájá
nak kiemelkedő pontja. Benne a realizmust hódító 
fénnyel sugározták be a költői tehetség jellemző 
erői: az éles megfigyelő tehetség, a mély kedély s a 
kiművelt formaérzék. Valójában Gyulai itt alakí
totta ki azt a műformát, mely lelki tehetségeinek 
leginkább megfelelt, — azt a novellafajtát, mely
ben a jellemzés az elbeszélést eszközül használja, s 
mely hajlik a szigorú egység s az aprólékos kidol
gozás felé. Ilyen egyéni novellaírásnak még telje
sebb virága volt az Egy régi udvarház utolsó gaz
dája.

Hosszú időre volt szüksége e novellának, míg 
ízes gyümölccsé érett. Keletkezését maga Gyulai 
arra az időre tette, mikor a szabadságharc lezajlása 
után másfél év múlva újra látta letiprott szülőföld
jét, Erdélyt, s épületek romjai, feldúlt köz- és ma
gánviszonyok, megtört szívek s csüggedező lelkek 
között bolyongott. Mint a novella 1884. évi, harma-

1 Salamon Ferenc: Két új zsebkönyv. Pesti Napló. 
1858. 12. (jan. 16.) sz.
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dik kiadásának előszavában írta,1 ily benyomások 
között fogam zott meg lelkében a beszél y alapesz
méje, főszemélye és cselekvénye. Még pontosabban 
kidolgozott költői tervről tanúskodik az a kijelen
tése, hogy tárgya nem lévén sem tisztán tragikus, 
sem tisztán komikus, hangulata némi búskomoly 
humorba olvadt, s hogy a pusztuló udvarház, mely 
végre idegen kézre jut, mintegy hazájának képe
ként tűnt fel előtte. Mindez Gernveszegre mutat, 
arra az időre, melyet Gyulai 1851 májusától 1852 no
vemberéig Teleki Domokos gr. gernyeszegi kasté
lyában töltött. Valóban Gyulait a novellában ugyan
azok a korviszonyok és koreszmék foglalkoztatták, 
melyeket 1851. évi erdélyi útirajzában oly megha
tott lélekkel vázolt.1 2 Itt is, ott is feltűnt előtte a fel
dúlt Erdély a tavaszi pompába öltözött bércek 
szépségével, a szabadságharc komor emlékeivel s 
az idegen tisztviselőkkel, mint az elnyomó hatalom 
eszközeivel. Ilyen1 alapon jelenthette ki Gyulai 
1883-ban, hogy novellatervének kialakulásához az 
első lökést 1851. évi erdélyi benyomásai adták.

Különösen több becses anyagot szolgáltatott a 
tervező költői képzeletnek Gernyeszeg. Gyulai itt 
látta a kozákoktól kipusztított kastélyt s leginkább 
gernyeszegi emlékeiből rajzolta meg Radnóthynak 
az oláhoktól feldúlt udvarházát. A romboló tömeg 
épúgy elhasogatta s elcsúfította az ősi képeket

1 Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája. 
Dörre Tivadar rajzaival. Harmadik kiadás. 1884. — Az 
„Előszó“ keltezése: „Leány falván, 1883. szeptember 
23-án.“

2 Gyulai Pál: Erdélyi úti benyomás ok. 1921.26—46.1.
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Radnóthy otthonában, mint Gernyeszegen, hol az 
olajfestményeken évtizedek múlva is lehetett látni 
az egykori lándzsadöfést vagy kardvágást. Gernye
szegen hallotta Gyulai déltájban a háromszori 
csengetést is, hogy novellájában Radnóthy mereng
jen el az ismerős hangokon, másrészt a gernyeszegi 
csengetyű is, mint a Radnóthyé, beillett volna 
holmi kis harangnak.1 Gyulai maga említette 1897. 
évi gernyeszegi látogatásakor azt is, hogy gernye
szegi élő alak után mintázta a kis sánta Mányit, ki 
oly kitartással húzta a csengetyűt, valamint a fél
eszű bivalost, ki oly nagy feltűnést keltett vastag 
hangjával.1 2 Mint Teleki Domokos gr. titkárának 
elég alkalma nyilt a bonyolult erdélyi birtokviszo
nyok tanulmányozására is, melyeket novellájában 
annyiszor fejteget. A gernyeszegi udvarban elfog
lalt helyzeténél fogva pedig oly közvetlen közelből 
figyelte meg a cselédség életét, hogy Radnóthy cse
lédeinek jellemzésében az udvari életnek hű rajzát 
adhatta. A novella alapeszméjéhez főkép azok a po
litikai ábrándok vezethették Gyulait, melyeknek 
lidércfénye Marosvásárhelyen és környékén annyi 
nemes hazafi ítéletét tévesztette meg. Az álmodo
zók, kik Kossuth hívó szavára vártak, 1852-ben 
mint összeesküvők jutottak börtönbe, köztük Gyulai
nak jó ismerősei: Andrássy Rafael, ferencrendi 
zárdafőnök s Deák Farkas ref. hittanhallgató, Te-

1 Gernyeszegen a XX. század elején is láthatók 
voltak a képrombolás nyomai. Ugyanakkor megvolt 
még a régi csengetyű is, s délben külön csöngettek a 
cselédeknek és uraknak.

2 Gyulai Pálnak szóbeli közlése.
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leki Domokos gr. tudós munkatársának, Deák Fe
rencnek fia is.1

A költői tervezgetések útját Gyulainak írói és 
költői vázlatkönyvében az Alapgondolatok költe
ményekhez, töredékek című részben a következő be
jegyzés jelzi: „Egy rom leírása. Az oláhok pusztí
tották el.“ 1 2 Hogy Gyulai ezt Gernyeszegen írta, 
annak bizonyságául következik a vázlatkönyvnek 
ugyanazon a helyén, a 37. levél első lapján néhány 
sorral alább a Pataki Emíliára vonatkozó verstöre
dék, az 1851. évi októberi deési látogatás emléke. 
Mint már Vértesy Jenő rámutatott, Gyulai a fent 
vázolt költői tárgyat dolgozta ki Egy régi udvar
ház című költeményében, melyet költeményeinek 
gyűjteményében 1852. évi költői alkotásai közé so
rozott.3 Itt már a régi udvarház utolsó gazdája fiá
val együtt kardot kötött, fia elhullott a véres csa
tákban, maga Törökországba bujdosott, nejét s leá
nyát meg martalóc kozákok ölték meg, azok gyúj
tották fel az udvarházat is, mely így rommá, bag
lyok, denevérek és vércsék tanyájává lett. Amint a 
régi udvarház utolsó gazdája Gyulai novellatervé
ben mindinkább felöltötte a politikai álmodozó jel
lemét, annál közelebbi rokonságba került Kemény 
Zsigmond bárónak egyik hősével, Jenő Eduárd

1 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Negyedik 
kötet. 1870. 156—159. 1.

2 Lásd Gyulai Pálnak „1988: Quart. Hung.“ jelzésű 
írói és költői jegyzőkönyvét a Nemzeti Miízeum kéz
irattárában.

3 Vértesy Jenő: Gyulai Pál írói tervei. Irodalom- 
történet. 1912. 1., 2. füzet. 39. 1,
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gróffal, ki a Ködképek a kedély láthatárán című 
regényben lelki nyugalmát s családi boldogságát ál
dozta fel népboldogító rögeszméjének, s ki életének 
végén épúgy magára marad hűséges huszárjával, 
mint Gyulai novellájának hőse. Kz a szellemi ro
konság annál könnyebben létrejöhetett, minthogy 
Gyulai Gernyeszegen az 1852. év második felében 
kezdte Kemény regényét olvasni, épen akkor, mi
kor novellatervének körvonalai mind határozottab
ban bontakoztak ki lelkében.

Kemény Zsigmond br. szelleme azonban még 
biztosabb hatásokkal is irányította Gyulainak al
kotó költői képzeletét. Gyulai maga emelte ki 1883. 
évi előszavában, mennyire megerősítette 1853-ban 
főszemélyének felfogásában Kemény Zsigmond bá
rónak egy cikke. Saját vallomása szerint különösen 
nagy hatással volt reá az a gondolat, hogy aki egy 
mostohának tartott korban nem veszi figyelembe a 
tényeket, az események logikáját, az saját képzel
géseit iktatja a tények helyébe s gyakorlati esze 
mellett is haszonvehetetlen ideológgá válik, kinek 
lelki tehetségei elsatnyulnak. A vallomás őszintesé
gét Gyulai azzal árulja el, hogy novellahősének jel
lemzésére nemcsak Kemény finom lélekelemzését 
használja fel, hanem a Kipp Van Wink lére vonat
kozó hasonlatot is, mellyel Kemény a politikai ál
modozók gondolkodását világította meg.1 Kemény 
Zsigmond cikke azonban nem 1853-ban, hanem 1852. 
nov. 3Ö-án jelent meg a Pesti Naplóban, mint az

1 Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája. 
{Vázlatok és képek. II. 1867. 133., 134., 140., 141. 1.)
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Élet és irodalom című cikksornak hetedik része.1 
Ekkor olvasta Gyulai is a cikket Gyomron, hova 
november második felében érkezett meg Teleki Do
mokos gróffal együtt, s hol mint a gróf titkára de
cemberben is időzött. Ha tehát az 1883. évi előszó
ban Kemény hatásával kapcsolatban azt mondja, 
hogy elevenen élt lelkében beszélyének föszemélye 
s egész szerkezete, akkor kijelentésével az 1852. év 
végére céloz. Ekkor mondott le költői tervének ki
dolgozásáról, mert —- saját szavai szerint — nem 
remélte novellájának kiadhatását az akkori sajtó- 
viszonyok között. A költői alkotó munkába való el
mélyedésre még kevesebb ideje és nyugalma lehe
tett 1853 első felében, mikor mint segédszerkesztő 
a Szépirodalmi Lapok szerkesztésének terhét is vál
lalta.

A csalódások, melyek Gyulait 1853. és 1854. évi 
novelláinak sorsában érték, visszatartották nagy
arányú novellájának megírásától is, mely, mint a 
Bach-korszak társadalmi és politikai viszonyainak 
rajza, alig számíthatott volna a cenzúra jóindula
tára. További gátló akadály volt 1855 első felében 
a szenvedélyes hírlapi csatározás, majd 1855-ben 
és 1856-ban a külföldi tanulmányút. így hordozta 
Gyulai — saját szavai szerint1 2 — mintegy hat évig 
magában értékes novellatervét s 1857-ben is csak 
Urházy György barátjának és egykori tamilótársá-

1 Pesti Napló. 1852. 819. (nov. 30.) sz. — Kemény 
Zsigmond br.: Élet és irodalom. VII. (Összes művei. X. 
1906. 254. 1.)

2 Lásd az Egy régi udvarház utolsó gazdája 1884. 
évi, harmadik kiadásának előszavát.
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nak felszólítására fogott a kidolgozáshoz, ki július 
1-én meginduló lapjának, a Magyar Postának tár
cája számára kért tőle beszélvt. Gyulai eleinte vo
nakodott, de mivel barátját vonakodásával szinte 
megsértette, rászánta magái} a kérés teljesítésére. 
Újra vonzotta a régi novellaterv, a régi tárgy és 
hangulat, úgyhogy a súlyos sajtóviszonyokra való 
tekintettel miden szakaszt kétszer írt meg, egyszer 
kedve szerint, egyszer enyhítve, hogy a cenzor ne 
botránkozzék meg benne.

Ez leginkább 1857 áprilisának végén, májusban 
s júniusban történhetett. Minthogy a Magyar Posta 
tulajdonkép Emich Gusztáv vállalata volt,1 Ur- 
házy jókor biztosítottnak tarthatta a lap sorsát s 
Gyulait annál könyebben felszólíthatta a közremű
ködésre, mert mindketten a Pesti Napló munkatár
sai közé tartoztak. Másrészt miután Gyulai 1857. 
ápr. 21-én a Pesti Naplóban még egyszer felszólalt 
a Színházi Naptár ügyében, hosszabb időre beszün
tette hírlapi vitáit s zavartalanabbal merülhetett el 
régi novellatervének kidolgozásába, úgyhogy jú
nius végére be is fejezhette novelláját. E melleit 
szól az is, hogy az egész mű egyenletes, gondos 
munka eredménye, melyen az elsietésnek semmi 
nyoma sem látszik. Nem is hihető, hogy Gyulai a 
Jó éjszakát! című novellájához fűződő, szomorú 
emlékei után bevégzetlen novellájának közlését júl. 
7-én megengedte volna. Ügy látszik, júliusban más 
feladatok vártak Gyulaira. Csengery Antal ugyanis 
ekkor már komolyan hozzálátott a Budapesti Szemle

1 Pesti Napló. 1857, 141. (jún. 23.) sz.
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szerkesztéséhez s teljesen tisztában volt az első fü
zettel, mely számára épen Gyulainak kellett A 
Nemzeti Színház és drámairodalmunk című tanul
mányát megírnia.1

A novella első része Egy régi udvarház utolsó 
gazdája címmel a Magyar Posta mutatványszámá
ban jelent meg, melyről a lapok jún. 22-e táján em
lékeztek meg.1 2 Ugyanazt még egyszer közölte a 6. 
(júl. 7.) szám, míg a folytatásokat a következő szá
mok hozták: 7. (júl. 8.), 8. (júl. 9.), 9. (júl. 10.), 12. 
(júl. 14.), 13. (júl. 15.), 15. (júl. 17.), 17. (júl. 19,), 
20. (júl. 23.), 22. (júl. 25.), 23. (júl. 26.), 26. (júl. 
30.), 28. (aug. 1.), 29. (aug. 2.), 32. (aug. 6.), 33. 
(aug. 7.), 34. (aug. 8.), 35. (aug. 9.) szám. A közlés 
megkezdésével azonban Gyulai költői munkája nem 
ért véget. A lapban minden szóra ügyelnie kellett, 
mert — Pompéry szerint — a mutatványszámot is le
foglalták, úgyhogy újat kellett helyette nyomtatni.3 
Mint Gyulai említi a novella harmadik kiadásának 
előszavában, a cenzor, ki a novellát kefelevonatban 
számról-számra olvasta, eleinte nem tett ellenve
tést, később, mikor egyet-mást kiérzett az író célza
tából, megbosszankodott, itt-ott törölt is, bár nem 
lényegeset, a novella külön kiadását azonban egye
nesen eltiltotta. Annál többet változtatott Gyulai 
a szövegen kiadás közben művészi szempontból.

1 Lásd Csengery Antalnak bátyjához 1857. júl. 
25-én írt levelét. Csengery Antal Hát ráhagyott iratai és 
feljegyzései. 1928. 459. 1.

2 Hölgyfutár. 1857. 140. (jún. 22.) sz.
3 Angyal Dávid: Fáik Miksa és Kecskemétiig 

Aurél elkobzott levelezése. 1926. 620. 1.
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Így a Magyar Postának júniusi mutatványszámá
ban az udvarházába visszatérő Radnóthynak csak 
közvetlen benyomásait érintette,1 míg az egész no
vella közlése alkalmával a lapnak 6. (júl. 7.) számá
ban lélekrajzát kiegészítette a hazatérő gazda sza
badságharc előtti emlékeinek vázolásával. Radnótby 
öreg huszárjának neve is a mutatványszámban Ist
ván, majd nehány lapszámon át János, azután' meg 
ismét István. Még mélyrehatóbb változtatásokkal 
érte el Gyulai 1867-ben, hogy novellája végre min
den korlátozás nélkül jelenhetett meg a Vázlatok 
és képek című gyűjteményben. Saját szavai szerint 
a novella eredeti kidolgozását vette alapul, melyen 
valamit javított. Valószínű, a kiadás céljait szol
gálta a Magyar Postának saját könyvtárában levő 
példánya is, főkép a novellának a kivágott lapokon 
megőrzött szövege, minthogy a Gyulai kezétől szár
mazó javítások az 1867-i kiadás szövegébe is bele
kerültek.1 2 3 Az 1867. évi változtatások annál nagyobb 
jelentőségre tettek szert a mű fejlődésének történe
tében, minthogy a novellának nemcsak stílusában, 
hanem szerkezeti elemeiben is mélyebb nyomot 
hagytak.

Az a költői tárgy, mely Gyulait novellájának 
kialakításában az alapeszme felbukkanásától a * 
végső simításokig másfél évtizednél tovább foglal
koztatta, főhősének, Radnóthy Eleknek tragikus-

1 A. mutatványszám megvan a Magyar Postának 
abban a példányában, mely Gyulai Pál könyvtárából 
került a kolozsvári ref. kollégium könyvtárába.

2 Lásd azt a Magyar Postát, mely Gyulai példánya
volt, a kolozsvári ref. kollégium könyvtárában.
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sorsa, melyen az őszinte részvét fénye ömlik el. 
üadnóthy a szabadságharc előtti korban élte leg
szebb éveit. Kis-Küküllő-menti udvarházában bol
dog egyetértésben töltötte napjait nejével, fiával 
s leányával együtt. Sokszor emlegette harminc évi 
megyei szolgálatát és alispánságának eseményeit. 
A szabadságharc vihara azonban a fényes múltat 
teljesen romba döntötte. Meg kellett érnie a véres 
csaták gyászos végét, nemzetének megalázását s az 
elnyomó hatalom gőgjét. Maga 1848 ősze óta majd
nem egy esztendeig betegen feküdt Kolozsvárott, 
neje az oláh felkelésnek esett áldozatul, leányát só- 
gornéja, egy osztrák ezredes özvegye, vitte magá
val Bécsbe, fiát, a vitéz honvéd hadnagyot meg 
osztrák katonának sorozták be. Minél inkább von
zotta Radnóthyt a múlt, annál érthetetlenebbé vált 
előtte az új világ. Testileg, lelkileg megtörve érke
zett haza az elpusztított udvarházba, hamar bele
fáradt gazdasági ügyeinek rendezésébe s idegen
nek érezte magát az új társadalmi és politikai vi
szonyok között. A múltért való rajongása mindent 
elsődre szenvedéllyé duzzadt s támadó cél nélkül 
is ellentétbe hozta az új kormányrendszerrel. Mi
kor curialistái közül a legkihívóbban viselkedő ker
tészt földesúri jogánál fogva felfegyverzett cselé
deivel házából kilakoltatta, a csendőrök mint csend
háborítót letartóztatták s a közeli városba szállí
tották. Az ellentállás még inkább fokozta makacs
ságát. Miután egyidöre a fogságból hazakerült, 
csak pereinek élt s folyton emlékiratán dolgozott, 
melyben a törvénytelen kormány bűneit leplezte le. 
Radnóthynak még saját családjában is át kellett
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élnie az új világgal való ellentétet, mióta otthoná
ban látta sógornéját és Erzsi leányát, kit a bécsi 
környezet teljesen kiforgatott régi, kedves, magya
ros valójából. Ettőlfogva napirenden voltak a vi
ták a ház ura és vendégei között, minthogy az 
ezredesné Erzsi kezével mindenáron Kahlenberger 
osztrák kapitányt akarta boldogítani. E célt szol
gálták az ezredesné estélyei is. Az elkeseredett apa 
felelete végrendelete volt, melyben főörökösévé fiát, 
annak halála után pedig a nagyenyecli ref. kollé
giumot tette. Végre Erzsi inkább választotta nagy- 
nénjét, mint apját s búcsúzás nélkül hagyta el a 
szülei házat. Ugyanazon a napon értesült az apa 
Géza fia haláláról: így maradt Radnóthy egyedül 
huszárjával, majd ennek halála után a kis sánta 
Mányival. Temetése napján hiába jelentek meg a 
csendőrök, hogy az elítélt felforgatót elfogják» Az 
udvarházat a kertész gyújtotta fel, kit a törvény 
űzött ki visszafoglalt házából. A jószágon Kahlen
berger, az egyetlen Radnóthy-leány férje folytatta 
civilizátori munkásságát.

Radnóthy Elek kétségtelen szellemi rokonságot 
árul el Jenő Eduárd gróffal. Kemény Zsigmond 
bárónak tragikus regényhősével.1 Mindkettőnek 
romlását a túlságba vitt szenvedély idézi elő, sőt 
tévedéseiknek következménye is ugyanaz: a rideg 
elhagyatottság s a feltartóztathatatlan hanyatlás. 
Valójában azonban Radnóthy tragikuma lényege
sen különbözik lelki rokonának tragikumától. Jenő

1 Kemény Zsigmond br.: Ködképek a kedély látha
tárán, (Összes művei. IV. 1897. 123—328. 1.)
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Eduárd gr. sorsában Beöthy Zsolt találóan emelte 
ki a korlátlanságra törekvő, elbízott akarat romboló 
hatalmát, mely az emberboldogítás rögeszméjében 
robbant ki.1 Radnóthy nem oly erőszakos jellem, 
mint Jenő gr., nem annyira támadásra, mint in
kább szenvedésre van teremtve. Az ő végzete tulaj
donkép szenvedélyének egyoldalúságában rejlik, 
amennyiben a múlt ellenállhatatlanul uralkodik lel
kén. Jellemzően mondja róla Gyulai: „Hánykódott 
a múlt és jelen között; nem tudott feledni, mert 
minden a múltra emlékeztette, és örömest feledte a 
jelent, ha a múlton mélázhatott.“ A múltnak ez, az 
ábrándos tisztelete nemes érzésre vall s csak, mikor 
a való tényékbe ütközik, hívja ki maga ellen a ha
talom hosszúját és pedig annál inkább, minél nem
telenebb hatalommal került szembe. Ezért játszik 
Radnóthy tragikumának hatásában a részvét oly 
nagy szerepet, ezért aranyozza meg az író érzelmes 
humora Radnóthy küzdelmeinek s hanyatlásának 
derűsebb jeleneteit. Ez a mély kedélyből fakadó 
írói hangulat egyúttal a szabadságharc után dúló 
önkényuralomnak is határozottabb elítélése. Ennyi
ben Gyulai novellája már . nyíltabb állásfoglalás, 
mint Keménynek Ködképek a kedély láthatárán 
című regénye, melyben Jenő Eduárd gróf nak világ
boldogító tervei céloznak a Bach-rendszer erősza
kos reformjaira.1 2

A költői tárgy úgy, amint Gyulai felfogásában

1 Beöthy Zsolt: A tragikum. 1885. 67., 68. 1.
2 Papp Ferenc: Báró Kemény Zsigmond. II. 1923. 

152., 153. 1.
35
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élt, sok művészi és erkölcsi értéket rejtett magában, 
de egyszerűségénél fogva teljesen ellentétben állott 
azzal a hös-csodálattal, melyet Jókai regényeiben 
szokott meg a magyar olvasóközönség. Gyulai szinte 
tüntetőén kerülte a meglepő helyzeteket, a szokat
lan fordulatokat, s minél inkább megvetette a ro
mantikus hatásvadászat eszközeit, annál szigorúb
ban ragaszkodott novellájában a mindennapi élet
nek, a szürke valóságnak törvényeihez. Ezért érezte 
novellájában egyik legfontosabb feladatának, hogy 
a cselekvény valószerűségét minél több indítóok
kal biztosítsa.

Leginkább beleláthatunk ez aprólékos, gondos 
megokolásba a novella 1SG7. évi kiadása alkalmá
val, mikor Gyulai minden korlátozás nélkül egészí
tette ki művét. Hányszor feszélyezte 1857-ben, hogy 
a Bacli-korszaknak politikai és társadalmi viszo
nyait, melyeknek ismerete nélkül főhősének elha
tározásai és tettei érthetetlenekké válhattak volna, 
csak sejtetve és célozgatva érinthette! Ez akkor 
nem okozott nagyobb bajt, minthogy a közönség 
tudott a sorok között olvasni. A Magyar Postának
1857. évi olvasói megértették, ha Gyulai így beszélt 
Radnóthynak régi jó szomszédairól: „Egyik meg
halt, a másikat baj érte, a harmadiknak hírét sem 
hallhatni.“1 Tíz év múlva Gyulai már így fordí
totta le a rejtett beszédet olvasóközönsége szá
mára: „Egyik a csatatéren maradt, másik fogság
ban szenvedett, harmadik bujdosott“.1 2 Így rakta

1 Magyar Posta. 1857. 9. (júl. 10.) szám.
2 Gyulai Pál: Vázlatok és képek. II. 1867. 141. 1.
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tele Gyulai novellájának 1867. évi kiadását kisebb- 
nagyobb betoldásokkal is. Az egyik terjedelmes be
toldásban, Radnóthy kedélyállapotának rajzában, 
a vidéknek izgató politikai híreiről s Galicia szeme
tét gúnyoló nótájáról szólt. Másutt részletesen is
mertette Radnóthy olvasmányait, politikai nézeteit, 
a nemesség dicsőítését. Hosszasan kitért azokra a 
tapasztalatokra is, melyeket az ezredesné és Erzsi 
szereztek látogatásaik alkalmával a Kis-Küküllő 
mentén. A kiegészítések közül egyik a kormánynak 
pénz- és közigazgatásügyi intézkedéseit vette bí
rálat alá, a másik Radnóthv elfogatásának telje
sebb képét nyújtotta.1 Mindezek a betoldások szer
vesen illeszkednek a költői alkotásba s 1857-ben 
nem igen jelenhettek volna meg, azért valószínű, 
hogy a novella eredeti kidolgozásából kerültek az 
1867. évi kiadásba.

Vannak azonban a novella 1867. évi kiadásában 
olyan új részek is, melyek 1857-ben sem ütköztek 
volna a sajtórendszabályokba s így újabb korból 
származnak. Ilyen betoldás, mely Radnóthy törvé
nyes ügyeit új perrel, az elcsapott tiszttartó pőré
vel toldja meg, valamint az, melyben az ezredesné 
és Erzsi szabad teret engednek Saphirért való ér
zelgős rajongásuknak. Az eredeti tervtől még in
kább eltérnek s ezért épen újabb keletűek az 1867. 
évi kiadásban azok a helyek, melyekben Radnóthy 
ügyvédje kezdettől fogva mint ügyfelének tanács-

1 Lásd a Vázlatok és képek 1867. évi kiadásának 
II. kötetében a 141., 142., 146—148., 204., 205., 160., 167., 
179. lapokat.
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adója szerepel.1 Úgy látszik, Gyulai a Magyar 
Posta szövegében nem találta eléggé megokoltunk, 
hogy Radnóthyt egy barátjának kezességére bocsá
tották ki a fogságból ideiglenesen; azért kellett 
számára hathatósabb pártfogókat keresni. Az 1867. 
évi kiadásban már az ezredesné írt sógora érdeké
ben egy Erdélyben állomásozó tábornoknak s egy
úttal Kahlenberger kapitányt is felkérte, hogy ír
jon ez ügyben nagybátyjának, a befolyásos kor
mányszéki tanácsosnak. Ennek a kiszabadító moz
galomnak megindítója tulajdonkép Radnóthy ügy
védje volt, ki Radnóthy sógornéjához, az ezredesié
hez fordult segítségért. Ily feladatokra való tekin
tettel lépett fel az ügyvéd a novellának 1867. évi 
kiadásában csakhamar Radnóthynak az udvarház
ban való megérkezése után, hogy a pereskedő táb
labírónak minden ügyében részt vegyen, holott a 
Magyar Posta közleményei szerint Radnóthy már 
csak Géza fia halálhírének vétele után kapja ba
rátjának azt az üzenetét, hogy derék ügyvédet fog 
hozzá kiküldeni a városból.1 2 Nyilvánvaló, hogy 
Gyulai az ügyvéd szerepével valószerűbbé s gazda
gabbá akarta tenni a cselekvényt, pedig az indító
okok hajszolásával itt-ott szinte megzavarta az egy
szerűbb s világosabb, eredeti költői felfogást. Így 
a novellának 1867. évi kiadásában az ezredesné ép- 
oly csodálkozva tekint az első találkozáskor sógo
rára, mintha semmit sem tudna róla, holott elözete-

1 Lásd a Vázlatok és képek 1867. évi kiadásának 
II. kötetében a 185., 206—208., 165., 186—191., 234. lapokat.

2 Magyar, Posta. 1857. 29. (aug. 2.) sz.
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sen az ügyvéd leveléből eléggé híven megismer
hette Radnóthy viszonyait. Mindazáltal Gyulai so
kat köszönt annak a lelkiismeretességnek, mellyel 
az események indítóokaira következetesen rámuta
tott; elsősorban ennek köszönte a cselekvénynek 
biztos alapját.

Még határozottabban tűnik elénk Gyulai no
vellaírói egyéniségének uralkodó jellemvonása, a 
valóság tisztelete, abból az átható tekintetből, me
lyet Gyulai főhősének jellemébe és belső életébe ve
tett. Mint Kemény Zsigmond br. elbeszélő művei
ben, épúgy Gyulai novellájában is a cselekvény a 
tragikum kivirágzása, mely a lélek mélységeibe 
ereszti gyökereit. Ezért vált költői alkotó munká
jának irányadó elemévé a jellemzés. Ez nála époly 
bonyolult művészet, mint Keménynél, amennyiben 
a jellemet külső nyilvánulásaitól fogva erkölcsi va
lójáig megvesztegethetetlen figyelemmel kísérte vé
gig. így áll előttünk Radnóthy is meglepő külsejé
vel, megszokott beszédformáival, régi hajlamaival, 
különös gondolkozásmódjával, megrögzött szenve
délyével, mint egyéni jellem, mely minden oldalról 
másnak mutatkozik, mégis mindig ugyanaz marad.

Mikor Radnóthy először lép fel a cselekvény 
színterén, elhanyagolt öltözete, hosszú szakálla, bús- 
komor tekintete előre elárulja felfordult lelkivilá
gát. Erre mutatnak erős kifejezései is, mikor leá
nyát azzal vádolja, hogy ihog-vihog, s mikor sógor
nő járnak nagy, bolond vukliját emlegeti. Lelke in
kább hajolt a szemlélődésre és álmodozásra, mint a 
tevékenységre, s tornácán ülve, sokáig elnézett min
dent, udvarházának árnyékát a folyóvízben, az esz-
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terhaj fecskefészkeit, a vándor felhőket s a nap le
mentét. Heves természete azonban hamar kitört 
egy-egy erőszakos mozdulatban. A novellának 1857. 
évi szövege szerint leányának komédiásnői ruháit 
lehasította s az öreg Istvántól felkínált új ruhát az 
ablakon vetette ki, bár az 1867. évi kiadás mindkét 
esetet enyhítve adta elő.1 Egyébként máskor sem 
igen mérsékelte magát; mérgében majd kardot rán
tott, majd az ezredesné kutyáját rúgta fel. Mindez 
nem az erő jele. Erélyét apróságok kötötték le, mint 
a kő Neptun; haragja meg, amily hamar fellob
bant, époly gyorsan lelohadt. Elfogatásakor is ma
gánkívül volt, majd egyszerre megcsendesiilten mu
tatott helyet kocsiján a csendőrtisztnek. Kedélyé
ből nem hiányzott a humor sem, mikor az ezredes- 
nének földre esett vendégfürtjeit gúnyos udvarias
sággal emelte fel. Legállandóbb szenvedélye a múlt 
csodálata volt. Szerette Erdélyt régi hagyományai
val, a megyét lelkes küzdelmeivel, s nélkiilök az 
élet elvesztette minden értékét. Egész álomvilágban 
élt, melyből csak szenvedései riasztották néha fel.

Ez a jellem nem elvont eszme megtestesülése, 
felékesített eszmény sem, hanem igazi egyén, a 
költészet világába emelt szövevényes valóság. 
Benne Gyulai époly művészettel alkalmazza a 
bonyolult indítékokat, minőt egykor Kemény Zsig- 
mond br. regényköltészetének elemzésében állapí
tott meg.1 2 Így hősének szenvedélyében, a mult-

1 A Vázlatok és képeknek 1867. évi kiadása szerint 
Radnóthy csak fenyegette Erzsit, hogy lehasítja komé
diásnői ruháit, az új ruhát ineg ellökte.

2 Gyulai Pál: Emlékbeszédek. I. 1902. 174. 1.
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mik túlzott csodálatában a nemzeti érzéssel a szo
kás hatalma, a férfiú becsvágya, az egykori diada
lok emléke olvadt össze, s ezek együtt idézték fel 
a tragikus végzetet. Hogy Gyulai csakugyan nem 
eszményképet akart novellájában festeni, azt bizo
nyítják finom lélekelemzései is, melyekben hősének 
erényeire s fogyatkozásaira egyaránt rámutatott. 
A szenvedély egyoldalúságának ily találó kieme
lése következő mondata: „Látköre korlátolt volt, a 
vármegyeháza ablakából szemlélte a világot“. Meny
nyivel máskép rajzolta meg Jókai a nemzeti ellent- 
állás képviselőjét Gyulai novellájának megjelenése 
után néhány évvel, 1863-ban Az új földesúrban! 
Míg Gyulai a nemzeti ellentállás tragikus áldozatá
nak állított emléket novellájában, addig Jókai a 
nagy küzdelemnek győzelmes, époszi hősét dicsőí
tette regényében. Garanvölgvi Ádám épúgy szembe
kerül a Bach-korszak intézményeivel és hatalmi té
nyezőivel, mint Radnóthy Elek, de öt védi Jókai 
képzeletének varázsereje, úgyhogy a törvénytelen 
uralomnak semmiféle mesterkedése sem tudja nyu
galmából kimozdítani.

Még inkább kimélyítette Gyulai a jellemzés 
valószerűségét lélekrajzainak biztos vonalaival. Kü
lönösen meglepő, mily pontosan érezteti költői kép
zelete a testi és lelki hanyatlás nyomait, mikor Rad
nóthy öregségének jeleneteit vetíti elénk. Mily jel
lemző az öreg ember szórakozottságára, hogy reg
gelenként rég eltűnt holmijait, köztük cukorszelen
céjét keresi, miközben kávéja meghűl s cukrozatlan 
marad, holott a cukor ott van a pirított kenyér 
mellett! Amily sivárak reggelei, épolyanok estéi is,
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hiszen ritkán vacsoráit, sokáig künn ült a tornácon, 
mert kerülte az álom, s ha elálmosodott, nem köny- 
nyen aludt el, s fel-felköltötte a zaj. Riedl Frigyes 
nagy megértéssel emelte ki azt a jelenetet, mely
ben Radnóthy egyetlen fiának halálát tudja meg.1 
A felriadt apa mohón kapott a levél után, melyet 
szolgája hozott, lassan bontotta fel s olvasta két
szer, háromszor, négyszer, azután felnézett Ist
vánra és hallgatott, úgyhogy arcának buta érzéket
lensége, meredt, fénytelen szeme megborzasztotta 
szolgáját is. Arra a kérdésre pedig: „Hát meghalt 
Géza úrfi?“ azt felelte: „Meg!“ s ajka nyitva ma
radt. Riedl nagy hasonlóságot talált e jelenet s azon 
óra között, melyben Gyulai époly halálsápadtan és 
époly megdöbbentő érzéketlenséggel hallja egyet
len fiának halálhírét.1 2 S mennyire igaz az élet- 
csapások alatt egészen meggörbedt, vén ember képe 
is, ki megbámulta a templom tornyát, nézte a körisfák 
hulló leveleit, azután ha mindezt megúnta, játszott 
a komondorral s pipáját, főkép pipájának szárát tisz
togatta! Nem csoda, ha Gyulai maga is, mikor az 
öregkor terhét oly súlyosnak érezte vállain, magára 
ismert novellahősében s kétes értelmű elismerés
sel állapította meg, hogy egykor mennyire jól fi
gyelte meg s mily híven rajzolta az öreg ember éle
tét.3 Gyulai nem tüntetett a testiség adataival, csak 
annyiban alkalmazta őket, amennyiben a lélek moz
galmait jelezték. Mindazáltal az a lélekábrázolás,

1 Riedl Frigyes id. m. 40., 41. I.
2 Kozma Andor: írói arcképek. IV. Gyulai Pál, 

az ember és költő. Magyar Könyvtár 667. 7., 8. 1.
3 Gyulai Pálnak szóbeli közlése.
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mely Gyulai jellem- és lélekrajzaiból bontakozott 
ki, mégis realizmus, pontosabban lélektani realiz
mus. Benne az irodalmi irány szinte megnemesült, 
minthogy a valósággal a dolgok valóját kereste.

Radnóthy alakjában érte el Gyulainak jellem- 
alkotó művészete a tetőpontot. Nincs összes novella- 
hősei között egy sem, kinek jelleme gazdagabb s 
egyénibb lelki tartalmat valószerűbb s határozot
tabb vonásokkal foglalt volna össze. Már inkább 
homályba burkolóznak Radnóthy mellett a novella 
mellékalakjai. Ezeket Gyulai már csak vázlatosan 
jellemezte, de egy-egy felötlő mozdulat vagy hang 
megrögzítésével mindegyiknek tudott jellemzőbb 
vonást adni. Mennyi fénnyel vette körül a kis sánta 
Mányi hűségét is, ki mindent megtett volna uráért, 
de csak a majorság őrzéséhez értett! Hajlott Gyulai 
a torzításhoz is, s egyik legteljesebb torzképe a 
vuklis ezredesné volt, ki untalan Bécset emlegette 
s Saphirt idézte. Ha azonban Gyulai egyénítő ereje 
nem is vetekedhetett Kemény Zsigmond bárónak 
kimeríthetetlen alkotó képzeletével, a mellékalakok 
elmosódóbb rajzában művészi számítás is vezette. 
Költői eljárásával a legnagyobb figyelmet akarta 
főtárgyára fordítani, arra a tragikus küzdelemre, 
mely főhősének lelkében viharzott el.

Minél nagyobb valószerűségre törekedett 
Gyulai novellájában, annál pontosabban kellett 
megrajzolnia a környezetet, melynek hatását oly 
gyakran éreztette szereplő alakjainak lelki életében. 
Ennek mestere is volt. Megvolt hozzá két fontos 
tulajdonsága: az éles megfigyelő képesség s, ami 
amannak sokszor feltétele, a tárgy szeretete. Raj-
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zoló művészetének nagyszerű eredménye a novella 
elején az a kép, melyet a virágkorában levő, Kis- 
Küküllő-menti udvarházról fest. Mennyi finom 
megfigyelés, mennyi apró részlet, úgyhogy szinte 
keressük a mintaképet, mely után a novellaíró dol
gozott! A gazdasági udvarban a porcsfű között ka
nyargó ösvények felsorolása már szinte túlzásnak 
tetszik, pedig valójában ezek éreztetik velünk az 
egykori jó módot. Époly egyéni az elpusztított ud
varháznak, fökép az elvadult gazdasági udvarnak 
s felforgatott szobáknak rajza vagy a puszta, rom- 
ladozó épületben hallható éjjeli hangoknak leírása, 
melyet Riedl Frigyes is oly mesterinek tartott.1 
Mindazáltal Gyulai leíró művészete nem az a tudós 
tárgyi assággal gyűjtött részleteknek halmozása, 
mely sokszor Balzac regényeiben fáraszt bennünket, 
inkább az együttérző költői léleknek vonzó nyilat
kozása, melyet Gyulai is annyira szeretett Gogoly 
leírásaiban. Gyulai époly megindult lélekkel ra j
zolja novellájában a megható erdélyi környezetet, 
mint Gogoly a kis-oroszországi vidéket az Egy kép 
a régi jó időkből című novellájában, melynek Siikei 
Károlytól készített fordítása 1853-ban Gyulainak, 
mint segédszerkesztőnek közreműködésével jelent 
meg a Szépirodalmi Lapokban. Gogoly-hatásnak 
látszik az is, hogy Gyulai főkép az első kidolgo
zásban épúgv végzi novelláját, mint Gogoly. Az 
orosz elbeszélésben az elárvult birtok örököse had
nagyi rangot viselt s igen nagy újító volt, ki min
dent rendbe szedett s hat hónap alatt csődöt liirde-

1 Riedl Frigyes id. m. 42., 43. 1.
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tett. Gyulai novellájának alakja, Kahlenberger ka
pitány épúgy reformálja a falut s új örökség nélkül 
ö is csődbe jutott volna; csehországi telepesei pedig 
épúgy elrészegesedtek, mint Gogolynak megrend- 
szabályozott parasztjai.

A nagy tartalmi értékekhez nagy alaki szépsé
gek járultak Gyulai novellájában. A szerkesztés 
művésziességét szolgálta már a jellemzésnek az a 
módja, mely a legnagyobb gondot a főhős jellemére 
fordította. Még szorosabb kapcsolatba hozta Gyulai 
művének minden részét költői céljával, a tragikus 
mag kifejtésével azért is, mert — mint bírálatai
ban fejtegette — a lazább és bonyolultabb regényi 
szerkezetet a novella, természetével semmiképen 
sem tartotta összeegyeztethetőnek.1 így adott művé
nek egészen drámai berendezést, melyben a beve
zetés a színteret s a küzdő feleket mutatta be, míg 
a bonyodalom a múlt lovagjának a jelennel való 
összeütközését, a katasztrófa pedig a magára ha
gyott apának hanyatlását foglalta magában. Így 
nyert a cselekvény is — különösen a novella 1857. évi 
kidolgozásában — szinte balladai menetet, mintha 
Gyulai benne egy ifjúkori gondolatát valósította 
volna meg, melyben' a regény és novella közt levő 
különbséget az eposz és ballada viszonyához hason
lította.1 2 A cselekvény rohanó árja sokszor magá
val sodorta az író kritikai kitéréseit s magyarázó

1 Gyulai Pál: Világ folyása. Bcszélyek. Irta Bérczy 
Károly. Három kötet. Pesti Napló. 1854. 171. (júl. 29.) sz.

2 Lásd Gyulai Pálnak Szász Károlyhoz 1847. dec. 
1-én írt levelét.
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jegyzeteit is, úgyhogy Gyulai elbeszélésmódja is 
könnyedebbé s egyöntetűbbé vált, mint másutt.

Ugyanaz a művészi gond, mely Gyulai novellá
jának szerkezetében nyilatkozott, hozta létre 
Gyulai értékes kifejező eszközét, szépprózai nyel
vét is. Évtizedeken keresztül dolgozott rajta 
Gyulai, míg az erdélyi magyar nyelv elemeiből s 
irodalmi tanulmányaiból megalkotta, úgyhogy a 
hosszú fejlődés alatt nagy ellentéteket egyenlített 
ki benne. Szépprózai nyelve többnyire egyszerű 
szó- és mondatfűzésekkel dolgozott, mégis a leg- 
elvontabb gondolatot is érvényre juttatta; legin
kább világosságra törekedett, de a legfinomabb ár
nyalatokat is éreztette; természetesnek látszott, bár 
a leggondosabb csiszolás eredménye volt. Ez a 
nyelv már minden szépségével jelentkezett Gyulai 
novellájának 1857. évi kidolgozásában: a jellemző 
párbeszédekben, a fínomvonalú rajzokban, még in
kább a mesteri lélekelemzésekben. Gyulai kényes 
ízlését azonban nem elégítette ki az 1857. évi szöveg, 
úgyhogy novellájának 1867. évi kiadása alkalmával 
művének stílusát is átdolgozta. Változtatásai egy
részt az előadás enyhítését és szabatosságát céloz
ták, nagyobbrészt pedig a nyelvhelyesség és nyelv
tisztaság körébe tartoztak. Itt már Radnóthy nem 
tépte szét, csak földhöz vágta Saphir költeményeit, 
az udvarház sem uralta a falut, hanem uralkodott 
a falun, az udvarbíró a „számtartó“ címet vette fel, 
elmaradtak az idegenszerű szenvedő igealakok, a 
„bír“ igének magyartalan használatas a „melancho
lia, evocal, currens“ idegen szavak. Gyulai még az 
1884. évi, harmadik kiadásban is talált kivetni va-
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lót s a közelebbi 1898. évi, negyedik kiadásból már 
kiirtotta *a „képez, rotunda, patronusi, disputái, 
saison morte, missio, quietált“ szavakat is.1

Az Egy régi udvarház utolsó gazdája című no
vella kialakulásának történetéből egész nagyságá
ban bontakozik ki előttünk az a nagy küzdelem, 
melyet egy kiváló költői egyéniség a költészet cél
jaiért, fökép a magyar novella eszményeiért önma
gával folytatott. Amily szigorú követeléseket állí
tott Gyulai elméleti megállapításaiban a magyar 
novellaíró elé, époly következetesen igyekezett 
maga a saját elméletét megvalósítani. Novellájá
ban a tragikum mély felfogását a jellemzés nemes 
realizmusa tette teljessé, a költői hatást meg a gaz
dag tartalomnak s a művészi formának összhangja 
biztosította. Ha tehát Gyulai 1854. évi műbírálata 
szerint még kevés igazi novellát talált irodalmunk
ban,1 2 1857-ben maga hozott létre oly költői alkotást, 
mely nemcsak saját novellaírói pályájának tető
pontját jelezte, hanem mint messzire látszó útmu
tató a magyar novellairodalom számára is irányt 
jelölt.

Novellairodalmunk fejlődésének a múlt század
ötvenes éveiben két irodalmi irány küzdelme adott

•

1 A kolozsvári ref. kollégium könyvtárában van 
Gyulainak egykori tulajdona, az Egy régi udvarház 
utolsó gazdájanak 1884. évi, harmadik kiadása, melybe 
minden levél mögé egy tiszta levél van kötve, hogy a 
szerző feljegyezhesse rajta javítanivalóit. A  javítások 
belekerültek az 1898. évi, negyedik kiadásba.

2 Gyulai Pál: Világ folyása. Beszélyek. Irta Bérczy 
Károly. Három kötet. Pesti Napló. 1854. 171. (júl. 29.) sz.
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nagyobb lendületet. Legnagyobb hatása Jókainak 
volt, ki romantikus képzeletének tűzijátékával egé
szen elkápráztatta a korszakot. Ő regényben és no
vellában szerette a rendkívülit, sőt mikor, mint 
A kedves atyafiakban, a mindennapi életet rajzolta, 
akkor is túlozva emelte ki a valóság vonalait. Jókai 
romantikáját azonban költői egyéniségének varázs
latos magyarsága és lebilincselő elbeszélő tehetsége 
ellenállhatatlan hatalommá avatta. A realizmust 
irodalmunkban regényben és novellában Kemény 
Zsigmond br. vezette diadalra. Öt költői alkotásai
ban az emberi lélek mélységei, a szív örvényei von
zották, mikor a szenvedélyek eredetét legvégső for
rásaikig nyomozta. Lélekábrázolásai igazságuknál 
fogva megdöbbentők voltak, de komor árnyékot 
vetett rájuk a költő sötét világnézete. Legművészibb 
novellája, a Szerelem és hiúság is az életnek csak 
tragikus oldalát mutatta. A két véglet között a no
vellaírói egyéniségeknek különböző árnyalatai tűn
tek fel. Degré Alajos Jókai irányát követte, de 
novellas kötetének különleges tárgykörével s küny- 
nyedséget mimelő stílusának mesterkéltségével in
kább a francia romantikusok hatását árulta el. 
Bérczy Károly viszont az angol realista elbeszélő 
írók útjain haladt, bár beszélyeinek gyűjteménye 
több ízlésről és műgondról, mint költői alkotóerőről 
tanúskodott. Gyulai ebben az irodalmi mozgalom
ban nagyjelentőségű szerepet töltött be, mely 
mindenkivel szemben határozott volt. Költői tehet
sége vesztes maradt a versenyben Jókai gazdag kép
zelete és elbeszélő művészete mellett, de józan rea
lizmusa jótékonyan korlátozta Jókai hatását, mely
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a képzelet szabadságának elvével tág teret nyitott 
a hatásvadászatnak és a költői szeszélynek. Még éle
sebb ellentétbe került Gyulai Degré Alajos novella
írásával. Amint Bérczy novelláinak bírálatában a 
divatos franciás beszély kigúnyolásával részben 
Degré Alajosra is célzott, ép úgy novellája tiszta 
magyar szellemével, kiművelt stílusával állandó til
takozás volt a francia romantika hulladékai, a két- 
három szóból álló párbeszédek ellen, melyek Degré 
beszélyeinek gyűjteményeiben is felbukkantak. 
Kemény Zsigmond báróban mesterét tisztelte Gyu
lai; nem érte öt ugyan el világnézetének s egyénítö 
erejének nagyságára nézve, de a jellemzés és lélek
elemzés művészetében egyenlőrangú volt vele, a 
szerkesztés és előadás szépségeivel meg fölül is 
múlta. Közös irodalmi eszmények kötötték össze 
Gyulait Bérczy Károllyal is, de kettőjük közül 
Gyulai volt a nagyobb és ösztönzőbb tehetség. 
Amint 1854. évi műbírálatának, épúgy 1857. évi no
vellájának is része van abban, hogy Bérczy maga
sabb költői célokat tűzött maga elé, s hogy A gyó
gyult seb című novellájában a lelki mozgalmaknak 
igazabb és művészibb rajzát adta.1

Ennyi érték ellenére mégis hogyan történhe
tett, hogy Gyulai novellája egy évtizedig rejtőzött 
egy rövidéletű s hamar elfeledt lap hasábjain1? A 
közönség együttérzésében és érdeklődésében nem 
volt hiba. Az 1857. és 1858. évi lapok egymásután 
hozták a hírt, hogy Gyulai összegyűjtve adja ki

1 A gyógyult seb 1863-ban a Részvét Könyvében 
jelent meg, melyet Gyulai Pál szerkesztett.
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novelláit, úgyhogy a lelkes híradás biztatásnak is 
beillett. 1857 szeptemberének végén először a 
Hölgyfutár nyilvánította Gyulai beszélyeinek ösz- 
szegyüjtésére vonatkozó óhajtását, majd a Pesti 
Napló után jelentette, hogy a gyűjtemény kiadására 
Pfeifer Ferdinánd vállalkozott.1 Ugyanabból a for
rásból meríthették a Nővilág és a Szépirodalmi 
Közlöny is értesülésüket, míg azonban azí egyik 
Gyulai beszélyciben irodalmunk gyöngyeit látta, a 
másik csak a „remek“ szóval tudta kifejezni Gyulai 
beszélyeinek jellemző tulajdonságait.1 2 Becses elis
merést foglalt magában 1857 szeptemberének végén 
a Pesti Naplónak és Hölgyfutárnak az a híre is, 
hogy Gyulainak Egy régi udvarház utolsó gazdája 
című novelláját Dux Adolf sikerült fordításában 
az Oesterreicliische Zeitung közölte.3 1858 márciu
sában és ápr. elején ismét felbukkant itt is, ott is 
az az újsághír, hogy Gyulai sajtó alá adja vagy 
már adta is beszélyeit, a Pesti Napló értesülése sze
rint azonban csak Gyulai újabb, nagyobbrészt ki
adatlan életképeinek kiadásáról volt szó.4 Mind
ezekből a hírekből kiérezhette Gyulai a közönség 
megértő elismerését, s beszélygyüjteménye egyelőre

1 Hölgyfutár. 1857. 222. (szept. 30.), 225. (okt. 3.) sz.
2 Nővilág. 1857. 40. (okt. 11.) sz, — Szépirodalmi 

Közlöny. 1857. 1. (okt. 4.) sz.
3 Pesti Napló. 1857. 221. (szept. 29.) sz. — Hölgyfu

tár. 1857. 222. (szept, 30.) sz.
1 Hölgyfutár. 1858. 59. (márc. 13.) sz. — Vasárnapi 

Újság. 1858. 12. (márc. 21.) sz. — Napkelet. 1858. 13. 
(márc. 28.) sz. — Pesti Napló. 1858. 54. (márc. 30.) sz. — 
Nővilág. 1858. 14. (ápr. 4.) sz. — Délibáb. 1858. 14. (ápr. 
4.) sz.
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mégsem jelenhetett meg. Az igazi akadály, melyre 
novellájának 1884. évi, harmadik kiadásában az 
előszóban maga is rámutatott, az volt, hogy a ne
héz sajtóviszonyok miatt beszélygyiijteményét nem 
jelentethette volna meg úgy, amint szerette volna. 
Részben ez a csalódás idézte elő azt a nagyobb szü
netet is, mely Gyulainak novellaírói pályáján állott 
be. Hasztalan kért ugyanis tőle Arany többször 
novellát a Szépirodalmi Figyelő számára, haszta
lan ígérte Gyulai is újra meg újra Arany kérésé
nek teljesítését, a kért és megígért novella csak nem 
érkezett meg Kolozsvárról Pestre. Gyulait azonban 
mégis leginkább napi gondjai és teendői tartották 
vissza a novellaírástól; másrészt a rohanó idő őt is 
erőinek összevonására intette s műbírálói és iro- 
dolamtörténetírói feladatainak megoldására ösztö
nözte.

Az irodalmi hatás mélységét már jelezték azok 
az 1857. és 1858. évi sajtónyilatkozatok, melyek az 
Egy régi udvarház utolsó gazdáiéinak közlése után 
mind nagyobb hévvel sürgették Gyulai beszédei
nek gyűjteményes kiadását. Bennük egységes iro
dalmi közvélemény tükröződött. A Bach-korszak 
végén a magyar közönség rokonérzését Gyulai no
vellájának nemcsak művészi szépségei, hanem egy
úttal nemzeti célzatai is meghódították. Gyulai 
ugyanis, míg egyfelől nemzetét akarta a sorvasztó 
lázálmoktól megóvni, másfelől gúnyjának nyilaival 
az önhitt, törvénytelen uralmat is célba vette. Amint 
a politikai ábrándok szellemes bírálatával tulaj
donkép Deák kijózanító politikájának tett szolgála
tot, épúgy tiszteletet parancsolt az elnyomó hata-

36
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lommal szemben tanúsított bátorsága is, s nem egy 
magyar lélekben erősítette meg a nemzeti ellentál- 
lás gondolatát. Ily szempontból Gyulai Az új föl
desúr szerzőjének is méltó előfutója volt. Gyulai 
novellája azonban a kiegyezés után is megőrizte ele
ven hatóerejét, hiszen Dörre Tivadar rajzaival dí
szítve külön háromszor jelent meg, novel lágy iijte- 
ménvekben pedig nyolcadik kiadását is megérte.1 
Ezekben az évtizedekben a humoros fényű, tragikus 
költői alkotás úgy állott a magyar közönség előtt, 
mint eszményi irodalmi törekvés emléke s mint egy 
nagy korszak erkölcsi tartalmának művészi kifeje
zése. A jövőben is kettős hivatás vár reá. Egyrészt 
figyelmezteti a késő magyar nemzedékeket azokra 
az áldozatokra, melyek a magyar földet megszente
lik, másrészt minden idők magyar novellaírói szá
mára mutatják azt a küzdelmes utat, mely a ma
gyar szépprózai elbeszélés tökéletesítéséhez vezet.

1 Az Egy régi udvarház utolsó gazdája című no
vella kiadásai: 1.) Magyar Posta. 1857. 2.) Vázlatok és 
képek. í., II. 1867. 3.) Egy régi udvarház utolsó gaz
dája. Dörre Tivadar rajzaival. Harmadik kiadás. 1884. 
4.) Egy régi udvarház utolsó gazdája. Dörre Tivadar 
rajzaival. Negyedik kiadás. 1898. 5.) Vázlatok és képek. 
Második bővített kiadás. 1901.6.) Magyar Regényírók. 
32. kötet. 1911. 7.) Egy régi udvarház utolsó gazdája. 
Dörre Tivadar rajzaival. Ötödik kiadás. 1912. 8.) Váz
latok és képek. Harmadik bővített kiadás. 1913.



A Mü BÍRÁLÓ RENDSZERÉNEK 
KIBONTAKOZÁSA.

A magyar irodalmi műbírálat fejlődése nagy 
lendületet vett az ötvenes évek közepén túl, mikor 
az irodalmi élet mindinkább kezdte visszanyerni 
régi terjedelmét, melyre a szabadságharc előtt tett 
szert. A Kisfaludy-Társaság újra átvette irodalom
irányító szerepét, a Ál. T. Akadémia pedig, mint a 
Kazinczy-ünnep mutatta, a magyar irodalom esz
ményeinek mélyreható bírálatával élesztgette a 
nemzet hitét. A műbírálat magasabb követelményeit 
elégítette ki a Csengery Antaltól alapított Buda
pesti Szemle, amennyiben szabad teret engedett a 
tárgyias véleményeknek s a szélesebbkörű áttekin
téseknek. Még nagyobb haladást jelentett Arany 
János Szépirodalmi Figyelője, mely már határozott 
irodalmi pártnak s kimagasló írói és költői egyéni
ségnek eszméit képviselte az irodalomban. A mű
bírálat nem függött többé a napilapok szerkesztői
nek szeszélyétől, szabadabban érvényesült s az iro
dalmi életnek nélkülözhetetlen tényezőjévé vált.

Álennyire összeillett a kornak merészebb szel-
36’
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lemével az a jelentős változás, melyen Gyulai írói 
egyénisége ment keresztül! Külföldi tanulmányai 
megszerezték neki a szélesebb látókört; Berlinben, 
Párizsban, Münchenben belelátott az irodalmi élet 
mélységeibe, úgyhogy éles ítólöereje még biztosab
ban felismerte az irodalmi értékeket. Régebben iro
dalmi harcaiban inkább a bátorság vezette, újabban 
viszont inkább a kötelességérzet késztette erőinek 
összpontosítására. Férfias egyénisége hódításra 
utalta, életének kedvezőtlen viszonyai pedig gyak
ran lemondásra kényszerítették. A hat évre terjedő 
időszakból körülbelül csak másfél évet töltött Pes
ten, ezt az időt is szívének nagy kérdése, házas
sága foglalta le. Berlinben szinte egészen elszakadt 
a magyar irodalmi élettől, Kolozsvárott pedig az 
irodalmi középponttól való távolság s a nagy elfog
laltság bénította meg irodalmi hatását. Ha így 
Gyulai irodalmi vezérkedése gyakran elhomályo
sult is, ily szerep számára annál nagyobb biztosíté
kot nyújtott műbírálói rendszerének minél teljesebb 
kibontakozása.

Az a harc, melyet Gyulai 1855. évi Szépiro
daim,i szemléjében műbírálói eszméiért folytatott, 
sokkal szenvedélyesebb jellemet öltött, hogysem va
lamelyes egyoldalúság ne tapadt volna hozzá. 
Gyulai annyiszor emelte ki Petőfi és Arany költői 
reformjának s benne a népnemzeti költészetnek je
lentőségét, mintha küzdelmeinek egyetlen célja a 
népies elem jogainak kivívása lett volna. Másrészt, 
mivel Szépirodalmi szemlé je félbemaradt, úgy tet
szett, mintha érdeklődése a lírai és elbeszélő költé
szet határain túl nem terjedt volna. Ennek az egy-
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oldalúságnak Berlin teljesen véget vetett. Tekin
tetét itt annyira lekötötték színházi élményei s a 
világirodalom nagy drámai alkotásai, hogy berlini 
műbírálatainak uralkodó tartalmát is ezek adták 
meg.

A Signora Bistori című cikk, melyet Gyulai 
1855. nov. 26-án a nov. 13- és 14-i berlini színházi 
estékről írt, a nagy olasz művésznő egyéniségének 
s színjátékának művészi rajza.1 Gyulai pontosan 
feljegyezte a nőies alaknak szép vonásait, szobor
szerű tagmozdulatait s annyira elmerült a kiemel
kedőbb jeleneteknek lélektani elemzésébe, mintha 
semmi más nem lelkesítette volna, mint nagyszerű 
színházi élményeinek pontos leírása. A kép, melyet 
a lenyűgöző színpadi jelenségről írói eszközeivel 
festett, magában véve is remek; a nagy színésznő 
művészetének belső és külső mozgalmait egyaránt 
feltárta s a művészi hatást híven éreztette. Tulaj
donkép azonban Gyulait berlini cikkeiben a tragé
dia lelke foglalkoztatta, a tragikum szépsége, amint 
egy nagy színésznő művészetében öltött testet. 
Mint maga megvallotta, Ristori adta neki vissza a 
tragédiába vetett hitét.

A tragédia iránt érzett nagy tisztelet sodorta 
Gyulait a pesti magyar irodalmi élettel is ellentétbe. 
Különösen rossz néven vették azt a kijelentését, 
hogy az újabb magyar drámai költészetből és szí
nészetből a tragikus szellem kihalni készül. Jókai 
Mór a Vasárnapi Újságnak 1855. évi 51. (dec. 23-i)

1 Gyulai Pál: Signora Ristori. Pesti Napló. 1855. 
143. (dec. 10.), 144. (dec. 12.) szám.
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számában,1 Egressy Gábor pedig Török Jánosnak, 
Gyulai engesztelhetetlen ellenfelének lapjában, a 
bécsi Magyar Sajtónak 1855. dec. 30-i számában tá
madta meg Gyulai cikkét.2 Mindketten a magyar 
irodalom és színészet lealacsonvítását olvasták ki 
Gyulai műbírálatából s az önteltség és hazafiatlan- 
ság vádját akarták írói egyéniségére rásiitni. Gyulai 
mindkét támadásra válaszolt a Pesti Naplóban, 
Jókainak Védelem és tiltakozás címmel az 1856. évi 
jan 8-i számban, Egressynek Vita és felhívás cím
mel az 1856. évi febr. 7-i számban.

A gyakorlott vívó ügyességével használta ki 
Gyulai mindkét ellenfelének gyengeségeit. Gúnyja 
előtt kártyavárakként omlottak össze Jókai érvei. 
Mindazáltal a magyar műbírálat szempontjából 
fontosabb az,, amit Gyulai a tragédia elméletéről, fő
kép a magyar drámairodalom és színészet fejlődé
séről írt. Drámatörténeti vázlatában Katona József, 
mint elődök és utódok nélkül való jelenség emelke
dik ki, utána 1830-tól 1848-ig a költői jellemű, majd 
szín szerű drámai művek is haladást mutatnak 
ugyan, az újabb korban azonban a fejlődésnek sem
miféle mozzanata sem tűnik szemébe. Hasonló szigo
rúsággal rótta meg Gyulai az újabb magyar színé
szet jellemzésében a pátosz hiányát. Mint a nagy 
stílus hívének, Ristori volt eszményképe, kihen a 
lángelme a tanulmánnyal egyesült. Mindezek az 
eszmék már fejlettebb drámaelmélet nyilatkozásai,

‘.Jókai Mór: Egy kis vitatkozás. Vasárnapi Újság. 
1855. 51. (dec. 23.) sz.

2 Egressy Gábor: Levelek a színvilágból. VII. Ma
gyar Sajtó. 1855. 149. (dec. 30.) sz.
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s egészen határozottan felismerhetjük bennük 
Gyulai 1857. évi tanulmányának: A Nemzeti Szín
ház és drámairodalmunknak körvonalait. A másik 
műbírálati eszme, mely Gyulait Jókaihoz intézett 
válaszában lelkesítette, a kritika függetlensége volt. 
Cikkének vége ünnepies tiltakozás minden olyan 
törekvés ellen, mely az ellenkező véleményt haza- 
fiatlanságnak bélyegzi, s mely irodalmi dolgokban 
a szabad véleménynyilvánítást korlátozza.

Az Egressyvel folytatott vita nagyjában 
ugyanazon eszmekörben mozgott, mint Jókai vá
laszának cáfolata, csak Egressvnek rosszhiszemű 
ferdítései sokszor felesleges kitérésekre adtak okot. 
Gyulai méltóbb tárgynak tartotta volna a tragédia 
elméletét, de Egressy gőgösen utasította vissza az 
eszmei harcot, melyhez szerinte Gyulainak sem szel
lemi ereje, sem szakértelme nincs. Ennek ellenére 
Egressy a Magyar Sajtóban hónapokon keresztül 
ócsárolta Gyulai cikkeit s mindenáron bizonyítani 
akarta Gyulai tudatlanságát.1 Gyulai a vitát a Pesti 
Naplónak 1856. évi 271. (máj. 1.) számában Még 
egyszer és utoljára című cikkével zárta le, s mint
hogy az eszmék polémiáját nem tudta kierőszakolni, 
ellenfelét, mint fennhéjázó és eszme nélküli polemi
kust álarcozta le.

Az irodalmi vita fényes bizonyságot tett Gyulai 
szellemi felsőbbsége melleit: valójában ö képviselte 
a tisztultabb erkölcsiség és magasabbrendű iroda-

1 Egressy Gábor: Levelek a színvilágból. X—XIV.  
Magyar Sajtó. 42. (febr. 20.), 52. (márc. 2.), 58. (márc. 
9.), 76. (ápr. 1.), 87. (ápr. 13.) sz.
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lom érdekeit. Drámaelméleti nézetei is nagy fejlő
dést árultak el, mióta az 1855. évi Pesti Naplóban 
júliustól októberig a Nemzeti Színháznak újabb 
francia és franciás ízlésű drámáit megbírálta. Míg 
ezekben a színi bírálataiban leginkább Kemény 
Zsigmond br. drámaelméleti nézeteire támaszkodott, 
addig berlini cikkeiben saját színházi élményei 
alapján sokkal önállóbban és sokkal gazdagabban 
állapította meg a tragédia valóját, önállóságát a 
német kritikával szemben is megőrizte, mikor a ter
mészetesség, a német színpad kedvelt elve nem elé
gítette ki, s mind a tragédiában, mind a tragédiá
nak színpadi előadásában egyaránt nagyra becsülte 
a lélek felindulását, a pátoszt. Gyulai maga be
ismerte, hogy Ristori művészetének ismertetése 
előtt olvasta a berlini lapoknak színházi jelentéseit, 
sőt mikor Ristorit Schiller Stuart Máriájának sze
repében rajzolta, Relstab Lajos cikkéből egy-két 
fordulatot is felhasznált,1 mégis cikke, mint a meg
értő műbíráló lelkesiiltségének művészi nyilatko
zása eredeti eszmemenetével s fejlett stílusával ma
gasan kiemelkedik berlini színi bíráló társainak 
Ristorit tárgyazó dolgozatai közül.

A berlini cikkek hatását Pesten több körül
mény zavarta meg. Gyulái rendesen későn vett tu
domást az ellene intézett támadásokról, úgyhogy 
nem tudott kellő időben visszavágni. Egressy ellen ■ 
írt utolsó cikkét meg épen úgy írta meg, hogy a 
Pesti Naplóban megjelent előző válaszának szöve-

1 Relstab L.: Signora Ristori. Vossische Zeitung, 
1855. 269. (nov. 16.) sz.



GYULAI PÁL 569

gét semmiképen nem kapta kézhez.1 Ellenfelei an
nál inkább kihasználták a sajtót. Jókai a Vasárnapi 
Újságnak 12000 előfizetője elé vitte Gyulaival fo
lyó pőrét s Gyulai válaszára a lapnak 1856. febr. 
24-i számában is egyre nyilatkozott.1 2 Egressy is 
szabadon rendelkezett Török János lapjával s könv- 
nyen túltette magát a vitában a lovagiasság sza
bályain. Harcmodorára különösen jellemző az a 
megállapítása, hogy Gyulai utolsó válasza egy ve
rembe bukott szegény állatnak lázas vonaglása.3 
Ezek után érthető, ha Gyulai céltalannak tartotta 
berlini cikkeinek folytatását, s ha — mint Egressy- 
vel való vitájában írta — egvidőre a műbírálói pá
lyáról lelépett. Még inkább kedvét szegte Szilágyi 
Ferenccel, a Budapesti Hírlap szerkesztőjével való 
kapcsolata, mely kezét kötötte. Hasztalan éleszt
gette azért Csengery Gyulai írói becsvágyát, Gyulai 
Csengeryhez 1856. máj. 23-án írt levelében így fej
tette ki álláspontját: „Egészen más volna, ha Pes
ten lennék lap mellett s folytonosan s hevenyében 
kiizdhetnék a gőg, ostobaság és ármány ellen, me
lyek az érettség, tudomány és hazafiság címei alatt 
szerepelnek irodalmunkban. Ennek megvolna a 
maga haszna.“4 Igazában Gyulait megtévesztette a

1 Lásd Gyulai Pálnak Csengery Antalhoz 1856. 
ápr. 3-án és máj. 23-án írt leveleit. Budapesti Szemle. 
194. k. (1923.) 32., 36., 37. 1.

2 J. M.: Ristori Adclájd. Vasárnapi Újság. 1856. 8. 
(febr. 24.) sz.

3 Egressy Gábor: Levelek a színvilágból. XVI.  
Magyar Sajtó. 1856. 109. (máj. 10.) sz.

4 Budapesti Szemle. 194. k. (1923.) 37. 1.
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nagy távolság, s kelleténél sötétebbnek látta a pesti 
irodalmi élettel való kapcsolatát. Csengery egyik 
levelében gyönyörűnek mondta a Ristoriról írt 
cikket s»örömmel jelentette, hogy az irodalom ava
tottjai mind helyeselték Gyulai polémiáját, míg 
Jókainak és Egressynek érezniök kellett a közvéle
mény súlyát.1 Leginkább igazolta Gyulait maga 
Ristori, kinek pesti vendégszereplése 1856 novem
berében valóságos diadalünneppé vált. Ekkor hi
vatkozott Salamon Ferenc Gyulaira, mint az első 
magyar műbírálóra, ki Ristorit művészi szemmel 
s romlatlan műérzékkel nézte, s ki Ristori művé
szetével a magyar drámaügyet állította szembe. 
Salamon szerint akkor többen vádolták Gyulait, 
de Ristori látása után alig akad valaki, aki Gyulai 
Pál szavainak igazságát s érzelmeinek őszintesé
gét kétségbe vonhatná.1 2 3 Hasonlókép vette védel
mébe Gyulainak Ristoriról szóló cikkeit Tóth Kál
mán lapja, a Hölgyfutár is azzal a kijelentéssel, 
hogy azok, akik gyönyörű és igaz szavait megtá
madni merészkedtek, most már szégyenllietik ma
gukat.3

Amily elszigeteltnek érezte magát Gyulai ber
lini tartózkodása idején a magyar irodalmi élet
ben, annyira megváltozott helyzete külföldi tanul-

1 Lásd Csengery Antalnak Gyulai Pálhoz 1855. dec. 
24-én és 1856. júl. 11-én írt leveleit. Budapesti Szemle. 
194. k. (1923.) 28., 41., 42. 1.

2 Salamon Ferenc: Ristori. Alfieri és Silvio Pel- 
lico drámáiban. Budapesti Hírlap. 1856. 280. (dec. 3.) 
sz. (Dramaturgiai dolgozatok. I. 1907. 437., 438. 1.)

3 Hölgyfutár. 1856. 272. (nov. 25.) sz.
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mányútjának végeztével. Mihelyt 1857 elején Pes
ten elhelyezkedett, a Pesti Naplóban bármely iro
dalmi kérdéshez bármikor hozzászólhatott. Pom- 
péry János, ki a lapot 1857. dec. 10-éig szerkesz
tette, valamint Kemény Zsigmond br., ki ekkor 
vette át a lapszerkesztést, egyaránt örömest látták 
munkatársaik között. Még jelentősebb hatáskörre 
tett szert Gyulai az 1857. év második felében, mi
kor Csengerynek segítette a Budapesti Szemlét 
megalapítani. Gyulai teljes mértékben élt műbírá
lói jogával, s határozott, nyilt állásfoglalása nagy 
mozgalmat idézett elő az irodalomban. Ahol fel
tűnt harcias egyénisége, megindult a vita mellette 
és ellene, s folyt a harc végkimerülésig. Minthogy 
minden ferdeség hamar kihozta sodrából, sokszor 
szinte úgy tűnt fel, mintha a vita tárgyai között 
nem is válogatna.

Már 1857 elején több felszólalásra adott al
kalmat Gyulai Petőfi szülővárosáról szóló tárca
cikkeivel.1 Az elsőben Kiskőrössel szemben Fél
egyházát tartotta Petőfi szülőhelyének, a második
ban pedig a kiskőrösi ev. egyház adatai arról győz
ték meg, hogy Petőfi mégis Kiskőrösön született. 
Ennek az irodalomtörténeti kérdésnek mellékhaj
tása volt az a szóváltás, mely Gyulai és Yahot 
Imre között támadt. Gyulai ugyanis első cikkében 
gúnyos megjegyzést tett azokra, kik, mint Vahot 
Imre és Jókai, Petőfi mecénásaiként mutatják he

1 Gyulai Pál: Petőfi szülővárosáról. Pesti Napló. 
1857. 10. (jan. 14.) sz. — Gyulai Pál: Még egyszer Pe
tőfi szülővárosáról. Pesti Napló. 1857. 25. (jan. 31.) sz.
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magukat; Vahot Imre meg époly gúnyosan vetette 
Gyulai szemére lapjában, a Napkeletben, hogy va
lamikor, mint a Pesti Divatlap szerkesztője, Gyu
lai Pálnak is volt mecénása, csak tiszteletdíj nél
kül.1 Hasonló kisebb jelentőségű vitába elegyedett 
Gyulai a Színházi Naptár miatt, melyet Szigeti Jó
zsef részint a nyugdíjintézet javára, részint saját 
nyereségére szerkesztett. Gyulai ily eljárástól az 
irodalom erkölcsi tekintélyét féltette s többször fel
szólalt ellene 1857 áprilisában.2 Török Jánossal, 
Szigeti Józseffel és Fényes Elekkel szemben3 azt 
vitatta, hogy a jótékony céllal nem illik össze a 
nyerészkedés, s hogy az egész tiszta jövedelem a 
nyugdíjintézetet illeti meg.

Még több felesleges izgalmat keltettek azok a 
fejtegetések, melyeket Gyulai a Pesti Naplóban 
1858 áprilisában és májusában Flóra ötven költe
ményének és Szendrey Júlia Andersen-fordhúsá
nak bírálatához fűzött.4 Amily rokonérzéssel ítélte 
meg a két írónő irodalmi munkásságát, époly sötét

s Napkelet. 1857. 3. (jan. 22.) sz.
2 Gyulai Pál: A színházi naptár ügyében. Pesti 

Napló. 1857. 82. (ápr. 10.) sz. — Gyulai Pál: Egy kis po
lémia. Pesti Napló. 1857. 84. (ápr. 12.) sz. — Gyulai Pál: 
Még egyszer a színházi naptár ügyében. Pesti Napló. 
1857. 90. (ápr. 21.) sz.

3 Lásd Török János, Szigeti József és Fényes Elek 
nyilatkozatait a Magyar Sajtó 1857. évi 83. (ápr. 11.), 
84. (ápr. 12.), 85. (ápr. 15.) számaiban.

4 Gyulai Pál: Flóra 50 költeménye. — Andersen 
meséi. Fordította Szendrey Júlia. Pesti Napló. 1858. 61. 
(ápr. 8.), 62. (ápr. 9.), 65. (ápr. 13.), 70. (ápr. 18.), 92. 
(máj. 15.) sz.
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színekkel festette általában az írónő lelki életét. A 
nőemancipáció tanának érvényesülését látta benne 
s az érte fizetett árat, az elvesztegetett női boldog
ságot, aránytalanul nagynak tartotta. Nagy hatá
rozottsággal és sok elmeéllel alkalmazta szigorú 
erkölcsi szempontjait, de kevésbbé számolt a mo
dern társadalmi élet bonyolult követeléseivel. Épen 
azért merev következtetései, főkép az írónöség 
korlátozására irányuló törekvései a nyilatkozatok
nak valóságos pergőtüzét vonták magukra. Arany 
János levélben figyelmeztette Gyulait a nőíróság 
ellen folytatott harc céltalanságára.1 A Délibáb
ban Szabó Richárd cáfolgatta rendre Gyulai érveit, 
a Magyar Sajtóban Jókai szegődött az írónők lo
vagjául, Brassai Sámuel viszont áprilisban a Szép- 
irodalmi Közlönyben, júniusban a Pesti Naplóban 
lépett az írónőség jogosultságáért sorompóba, 
Szendrey Júlia pedig a Nővilág két számában raj
zolta Gyulai cikksorának végzetes következéseit.1 2 3

A műbírálói egyéniség fejlődésének már sok
kal határozottabb jelei azok a tanulmányok és vi
ták, melyekben Gyulai a drámára és a műbírálatra

1 Lásd Arany Jánosnak Gyulai Pálhoz 1858. ápr.
11-én írt levelét a M. T. Akadémia levéltárában.

3 Szabó Richárd cikke. Délibáb. 1858. 15. (ápr. 11.), 
16. (ápr. 18.), 17. (ápr. 25.), 18. (máj. 2.) sz. — Jókai Mór: 
Bajza Lenke munkái. Magyar Sajtó. 1858. 75. (jún. 24.), 
77. (jún. 29.), 79. (júl. 3.) sz. - Brassai Sámuel: Felnyi
tott levél Gyulai Pálhoz. Szépirodalmi Közlöny. 1858. 
33. (ápr. 25.), 34. (ápr. 29.), 35. (máj. 2.) sz. — Brassai Sá
muel: Tiltakozás. Pesti Napló. 1858. 127. (jún. 27.) sz. — 
Szendrey Júlia: A Pesti Napló 61., 62. s 65. száma. Nap
kelet. 1858. 25. (jún. 20.), 26. (jún. 27.) sz.
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vonatkozó nézeteit fejtette ki teljesebben. A dráma 
és a színpad viszonya foglalkoztatta A Nemzeti 
Színház és drámairodalmunk című tanulmányában, 
mely a Budapesti Szemlének első számában jelent 
meg s ezért minden jel szerint az 1857. év júliusá
nak irodalmi terméke.1 Benne Gyulai irodalomtör
téneti távlatba állította saját korának magyar szí
nészetét és drámaköltészetét, s amint az újabb szí
nésznemzedék művészetében, épúgy az újabb drá
mairodalomban is csak régi törekvések halvány 
nyomai tünedeztek fel előtte. Maga Gyulai elis
merte, hogy bevezető tanulmánya eszméinek csak 
körvonalait tartalmazza, melyek pontosabb kiraj
zolásra szorulnak. így szolgált drámaelméletének 
kiegészítéséül az a színi bírálat, melyet Jókai Dózsa 
Györgyéröl a Budapesti Szemle III. füzete szá
mára írt,1 2 s az a felelet, melyet Jókai felszólalá
sára a Pesti Napló 1858. évi jan. 13- és 14-i számá
ban adott.3 Gyulai színi bírálatának vezető gondo-

1 Csengery Antal, mint bátyjának 1857. júl. 25-én 
írta (Hátrahagyott iratai és feljegyzései. 1928. 459. 1.), 
a Budapesti Szemle első füzetének megjelenését szept. 
végére tervezte. A Pesti Napló csakugyan okt, 1-én je
lentette a füzet nyomtatásának befejezését. E szerint 
Gyulai leginkább júliusban készítette el tanulmányát.

- A Budapesti Szemle III. füzetének megjelenésé
ről a Pesti Napló 1858. dec. 30-án adott hírt.

3 Jókai Mór: Egy kis feleselés Gyulaival. Magyar 
Sajtó. 1858. 2. (jan. 5.) sz. — Csengery Antal Egy kis 
perpatvar címmel terjesztette a Pesti Napló közönsége 
elé a Jókai és Gyulai közt folyó pert: először Gyulai 
bírálatát, majd Jókai válaszát, a 9. (jan. 13.) és 10. 
(jan. 14.) számokban pedig Gyulai válaszát.
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lata, hogy Jókai tragédiája csodálatosan egyesíti 
magában a Kisfaludy-, Vörösmarty- és Szigligeti- 
Czakó-féle tragédiák gyöngeségeit, azért idejét 
múlta. Szerinte Jókai a színpadi hatás elvét sok
kal vakmerőbben alkalmazta, mint Szigligeti, 
amennyiben sem a történeti hűséggel, sem a tragi
kummal nem törődött s az arisztokráciát a politi
kai éretlenek kedvéért ellenérzéssel rajzolta. Mi
kor Jókai hírlapi nyilatkozatában Gyulait elfo
gultsággal vádolta s Eötvös József br. példaadásá
val mentegetőzött, Gyulai egyrészt saját, tisztán 
széptani nézeteire, másrészt Eötvös József br. re
gényének mély történeti alapjára mutatott.

Azokból a drámaelméleti alapelvekböl, me
lyekhez Gyulai,’ tanulmányában és színi bírálatá
ban igazodott, itt is, ott is kiütköznek még Kemény 
Zsigmond br. széptani nézetei. Gyulai ő utána tar
totta tragikusnak azt a hőst, ki tévedtté, bűnössé 
válván a nélkül, hogy eltörpülne, nemezist idéz föl 
maga ellen; ő utána nevezte a költői igazságtételt 
a művészi világ gondviselésének.1 Kemény Zsig
mond br. hatása azonban egységes széptani világ
nézetté olvadt össze mindazzal, amit Gyulai Ber
lin, Párizs és München színházaiban látott és hal
lott. Mennyivel biztosabban hivatkozott saját be
nyomásai alapján a német és francia színházi vi
szonyokra! Irodalomtörténeti távlatai is mélyeb
bekké váltak világirodalmi ismeretéinek gazdago
dásával. Mily élesen világította meg a magyar szí-

1 Kemény Zsigmond br.: Eszmék a regény és drá
ma körül. (Összes művei. X. 1906. 216. 1.)
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nészet és drámairodalom fejlődését, miután a né
met színészet és drámairodalom fejlődésével ha
sonlította össze! Tisztábban látta a dráma termé
szetét is, miután a dráma törvényeit a színpadi 
előadás körülményeiből vezette le s élesen megkü
lönböztette a drámai hatást a színpadi hatástól. 
Amint a színpadon nem elégítette ki a természe
tesség, a drámaírótól is a puszta élet rajzán túl 
megkívánta a tragikum és komikum iránt való ér
zéket. így érvényesült az eszményiségtől korláto
zott realizmus Gyulai drámaelméletében s dráma
bírálataiban, főkép a magyar dráma fejlődésének 
megítélésében. Széptani nézetei nagyjában azt a 
realizmust tükrözték vissza, mellyel Gyulai Ber
linben oly gyakran találkozott drámaelméleti ta
nulmányokban. Könyvtára számára már Berlin
ben megszerezhette Hettner Hermannak a roman
tikus iskoláról és a modern drámáról szóló köteteit, 
melyek közül az első 1850-ben, a másik 1852-ben 
jelent meg.1 Valóban Gyulai épúgy gondolkodott 
a költői cél s a történeti anyag viszonyáról, mint 
Hettner; mindketten Lessingre támaszkodva, véd
ték a költői igazságot a történeti hűség ellenében.1 2 
így egészítették ki Gyulai felfogásában Kemény 
Zsigmond br. hatását Berlinben szerzett drámael
méleti ismeretei.

Jókai tragédiájában Gyulai egy egész irodalmi

1 Die romantische Schule in ihrem inneren Zusam
menhänge mit Goethe und Schiller. 1850. — Das mo
derne Drama. 1852.

2 Hermann Hettner: Das moderne Drama. 1852.
49. J.
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irányt támadott meg, mely a francia romantika 
eszközeit alkalmazva, a magyar tragédia fejlődését 
akasztotta meg. Műbírálatának határozott célját 
semmi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy a szín
padi hatás veszedelmét az irodalmi iránynak leg
népszerűbb képviselőjén szemléltette. Volt is íel- 
zúdúlás Gyulai nézetei miatt, Jókai szenvedélyes 
cikkben gyanúsításokkal felelt a Magyar Sajtóban 
Gyulai bírálatára s egyúttal megrótta a Budapesti 
Szemle szerkesztőjét, Csengeryt, a bírálat közlé
séért.1 A Szépirodalmi Közlönyben Szegfi Mór 
vállalta el az ifjú irodalom vezérének, Jókainak 
védelmét.1 2 Egressy Gábor is tulajdonkép Jókai el
lenfelével akart végezni a Magyar Sajtó 1858. évi 
folyamának első felében, mikor hosszú cikksorban 
adta elő végnélküli kifogásait Gyulai dráma
történeti tanulmányáról.3 Gyulai azonban nyugod
tan bízhatta ügyét a közvélemény ítéletére. A Pesti 
Naplóban is Csengery zárta be a vitát azzal, hogy 
a magyar történet szorgalmas tanulmányozását 
ajánlotta Jókai figyelmébe.4

Hogy mennyire szívén hordta Gyulai a ma
gyar színpad ügyét, annak bizonyítéka Egy kis ku-

1 Jókai Mór: Egy kis f  eles elés Gyulaival. Magyar 
Sajtó. 1858. 2. (jan. 5.) sz.

2 Szegfi Mór, mint Jókai védője a Szépirodalmi 
Közlöny 1858. évi folyamának 6. (jan. 21.) számában 
kezdi a csatát s a 14. (febr. 18.) számban végzi.

3 Egressy Gábor: Levelek a színvilágból. X X X I— 
XXXVII. Magyar Sajtó. 1858. 1. (jan. 2.), 5. (jan. 12.), 
8. (jan. 19.), 50. (ápr. 27.), 58. (máj. 15.), 63. (máj. 27.), 
72. (jún. 17.) sz.

4 Pesti Napló. 1858. 13. (jan. 17.) sz.
37
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riózum című cikke is, mely oly nagy port vert fel 
a pesti hírlapirodalomban.1 A cikk tárgya Bu- 
lyovszkyné Szilágyi Lillának egy nyilatkozata 
volt, főkép az a terve, hogy a magyar színpadot a 
némettel cseréli el. Bulyovszkynét senki sem tudta 
komolyabban méltányolni, mint Gyulai; ö védte 
meg egykor Török János kíméletlen támadásaival 
szemben is. Legtöbb joga volt tehát arra, hogy a 
művésznőt végzetes tévedésétől visszatartsa s szép 
tehetségét megmentse a magyar színpad számára. 
Bulyovszkynéval ellentétben mint a költészetet, a 
színészetet is nemzeti művészetnek tartotta, mely
nek egyaránt ereje és korlátja a nemzeti nyelv 
minden titkával és árnyalatával. Gyulai érvei nem 
tudták ugyan a becsvágyó művésznőt meggyőzni, 
de cikke, mint a biztos színpadi ismereteknek bi
zonyítéka, jellemzően egészítette ki drámaelméle
tét.

A dráma elméletén kívül Gyulait a műbírálat 
kérdései is mélyen foglalkoztatták. Keresve ke
reste azért az alkalmat, hogy a vele ellentétes né
zeteket megtámadhassa. így tette meg ellenfelének 
Erdélyi Jánost, ki Arany János kisebb költemé
nyeiről szóló bírálatában a Pesti Napló 1856. aug. 
31-i számában egészen általánosságban hibáztatta 
azokat a műbírálókat, kik művészi hatásra töre
kednek s a forma kedvéért a tartalmat hanyagolják 
el. Gyulai a célzást magára vette s a Pesti Napló-

1 Gyulai Pál: Egy kis curiosum. Pesti Napló. 1858. 
23. (jan. 29.), 24. (jan. 30.) sz. — Bulyovszky Lilla: Vá
laszom Gyulai Pál „Egy kis curiosum“ című cikkére. 
Pesti Napló. 1858. 38. (febr. 17.) sz.
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nak 1857. évi három februári számában a Polemi
kus levelekben védte a tudománynak, különösen a 
kritikának irodalmi formáit.1 Amennyire ingadozó 
volt elmélete a tuuomány formáira nézve, époly 
biztosan állapította meg és osztályozta a kritika 
irodalmi formáit. A művészi forma jogát azzal 
biztosította, hogy a kritika elemei kozott nemcsak 
az értelem analízisének, hanem az érzés élénkségé
nek s a képzelem erejének is helyet adott. A kri
tika formáira nézve különösen találó volt a műbí
rálók két osztályának: az epétlen és epés műbírá
lóknak jellemzése, annyira, hogy az utóbbiak jel
lemrajzában magának Gyulainak lelki vonásai tűn
nek szemünkbe. E kritikusok felett külön osztály 
illette meg az irodalomtörténetírót. Az a mód azon
ban, ahogyan Gyulai Erdélyi személyéhez kötötte 
elméletét, Erdélyit teljesen felháborította. Erdélyi 
azzal érvelt, hogy a magyar szépirodalom negyed- 
századáról írt tanulmányában egyenes vádakat in
tézett Gyulaihoz a nélkül, hogy választ kapott 
volna rájolc; annál inkább tiltakozott tehát kiraga
dott szavainak félreértése ellen, főkép az ellen, 
hogy bárki úgy tüntesse fel öt, mint a forma jogá
nak ellenségét.1 2 A Pesti Naplónak 1857, évi júl.
24-i számában ily ingerülten utasította vissza Gyu
lai támadását: „A formának van oka, van joga, de 
önnek ellenem ez alkalommal sem oka, sem joga.“

1 Gyulai Pál: Polemikus levelek.(Erdélyi János
nak.) Pesti Napló. 1857. 45. (febr. 25.), 46. (febr. 26.), 47. 
(febr. 27.) sz.

2 Erdélyi János: Én, a forma és a próza. (Gyulai 
Pálnak. I.) Pesti Napló. 1857. 167. (júl. 24.) sz.

37*
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Gyulai néhány nap múlva kiadott nyilatkozatában 
inkább védekezett, mint vádolt s Erdélyinek előre 
bejelentett tanulmányát: a forma és próza elméle
tét olyan nagy nyereségnek tartotta, melyért jog
gal várhatott bocsánatot.1 Mint megvallotta, a vi
tát saját töprengése hagyatta vele félbe. Valóban 
Gyulai akkor is hallgatott, mikor Erdélyi a Pesti 
Naplónak 1858. évi folyamában kíméletlen logiká
val szedte szét Gyulainak a tudomány irodalmi 
formáira vonatkozó nézeteit.1 2 Gyulai nem veteked
hetett Erdélyivel a bölcseleti eszmék elemzésében, 
de a kritika valójának és eszközeinek tisztázásával 
maga is nagyban hozzájárult a magyar kritika fej
lődéséhez, elsősorban a kritika művészi formájá
nak kialakításához.

Ha Gyulai végigtekintett azokon az irodalmi 
vitákon, melyeknek Pesten másfél év alatt annyi 
időt és gondot áldozott, alig lehetett az elért ered
ménnyel megelégedve. Irodalmi harcai annyi sze
mélyi és pártérdeket érintettek, hogy eszmei tar
talmuk sokszor elhomályosult. A harci izgalmak 
füstje gyakran Gyulai ítéletét is megzavarta, úgy
hogy 1858 tavaszán csalódott szívvel vett búcsút 
elvesztegetett írói ábrándjaitól.3

1 Gyulai Pál: Válasz. (Erdélyi Jánosnak.) Pesti 
Napló. 1857. 171. (júl. 29.) sz.

2 Erdélyi János: Én, a forma és a próza. (Gyulai 
Pálnak. II.) Pesti Napló. 1858. 25. (jan. 31.), 27. (febr. 4.), 
34. (febr. 12.), 35. (febr. 13.), 36. (febr. 14.), 38. (febr. 17.), 
39. (febr. 18.) sz.

3 Lásd Gyulai Pálnak Szendrey Marihoz 1858. ápr. 
2-án s Arany Jánoshoz 1858. ápr. 9-én írt leveleit.
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Pest után Kolozsvár új műbírálói feladatokat 
tartogatott Gyulai számára. Mindenekelőtt a ma
gyar irodalom fejlődésének kimagasló mozzanatai 
követeltek lelkivilágában mind nagyobb helyet. 
Ily tárgy különösen figyelmet kelthetett olyan he
lyen, hová a pesti irodalmi élet zaja csak tompítva 
hatott el. Gyulai tekintetét még inkább a múlt felé 
fordították a letűnt századoknak magyar irodalmi 
emlékei, melyeket a kolozsvári ref. kollégium 
könyvtárában talált, valamint azok a kollégiumi, 
magyar irodalomtörténeti előadások, melyekre oly 
lelkiismeretesen készült.

A magyar irodalom reformátorának állított 
Gyulai emléket Kazinczyról szóló emlékbeszédében, 
melyet 1859-ben az okt. 27-i kolozsvári Kazinczy- 
ünnep számára írt; ekkor kísérelte meg először 
erejét abban az irodalmi műfajban, melynek ava
tott mesterévé vált. Egyik nyilatkozatában rögtön
zöttnek mondta emlékbeszédét, mivel három nap 
alatt kellett megírnia;1 mindazáltal tárgyát annál 
alaposabban ismerte, minthogy már 1853-ban a 
Szépirodalmi Lapok bevezető cikkében is meg
vonta Kazinczy írói pályájának körvonalait. Mint 
Eötvös József br., a M. T. Akadémia Kazinczy- 
ünnepének szónoka, ő is Kölcsey nyomdokaiban 
járt, ki 1832-ben a M. T. Akadémia közülésén mon
dott Kazinczyról emlékbeszédet.1 2 Mindhárman szó-

1 Lásd Gyulai Pálnak 1859. nov. 3-i nyilatkozatát. 
Pesti Napló. 255. (nov. 9.) sz.

2 Eötvös József br. beszéde a Pesti Napló 1859. évi 
246. (okt. 28.) számában jelent meg. (Összes munkái. 
V ili. 1902. 74—94. 1.)
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noki hatásra törekedtek s inkább a nemzetiség hősét 
ünnepelték Kazinczyban, bár Eötvös báró és Gyu
lai emlékbeszédében a klasszikus szónoklatnak még 
azok a hagyományai is elhalványultak, melyeket 
Kölcsey még tiszteletben tartott. Másrészt amíg 
Eötvös József br. a társadalmi, történelmi és poli
tikai eszmék bölcseleté mellett könnyen szem elöl 
tévesztette az egyént, addig Gyulai emlékbeszédé
ben hősével szemben is minden tekintetben érvé
nyesítette műbírálói jogait s reális rajzban mu
tatta be Kazinczyt, a költőt, az irodalmi vezért s a 
nyelvújítót. Hangulat tekintetében Gyulai közelebb 
állott Kölcseyhez, mint Eötvös báróhoz. A M. T. 
Akadémia Kazinczy-ünnepének szónoka nemes 
hévvel buzdította ugyan nemzetét a nemzetiségi 
eszméhez való törhetetlen ragaszkodásra, de az iz
gatott politikai helyzetben, melyet Bach báró bu
kása idézett elő, minden szót latra vetett, nehogy 
a kormányhatalmat a nemzeti ügy ellen ingerelje. 
Gyulaiban, mint Kölcseyben, keserű érzelmeket éb
resztettek Kazinczy gyötrő önáldozatai, a nemzet- 
hálátlanság jelei, s amily szigorúan elítélte a letűnt 
kor tévedéseit, époly sötét kedéllyel kötötte saját 
korának lelkére a nemzeti irodalom tiszteletét, 
mely erőszak nélkül is tud az erőszaknak ellentál- 
lani. Az emlékbeszéd jellemét leginkább visszatük
rözte közvetlen hatása. A Kolozsvári Közlöny s a 
Pesti Napló tudósítója — Halmágyi Sándor — a 
legnagyol)!/ elismeréssel emelte ki a beszédnek 
rendkívüli irodalmi értékeit, de egyúttal megrótta 
a benne uralkodó kritikusi hangot, melyet a nem
zeti ünnep szellemével sehogy sem tudott össze-
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egyeztetni.1 Az ünnepi szónok lobogó nemzeti ér
zését a közönségen kívül a rendőrség is megérezte. 
Csengery Antal ugyanis a Budapesti Szemlének 
1860. évi első füzetében közölte Gyulai emlékbeszé
dét,1 2 s mint 1860. febr. 23-án írta Gyulainak, a 
rendőrbiztos a cikket izgatónak mondta s két ív
nyi felterjesztést tett ellene. Csengery is csak ügy
védi fogással, a hírlapi tudósításokra való hivat
kozással érte el, hogy a cikk mégis változtatás nél
kül jelent meg.3

Már a Kazinczyról szóló emlékbeszéd nagy iro
dalomtörténeti értékelést: foglalt magában, hiszen 
Gyulai benne Zrínyitől Petőfiig a magyar iroda
lom fejlődésének több fontos kérdését érintette. 
Még nagyobb szolgálatot tett Gyulai a magyar iro
dalomtörténetnek, mikor Katona József és Bánk 
bánja című akadémiai székfoglaló értekezésében 
oly költői alkotást iktatott a magyar költészet re
mekei közé, melynek értékét ellentétes ítéletek ho- 
mályosították el. Már 1855. évi Szépirodalmi 
szemléjében akart Katonával behatóbban foglal
kozni s azóta is irodalmi vitáiban gyakran emle
gette Bánk bánt, mint a legjobb magyar tragédiát.
1858-ban egy nagykőrösi látogatása alkalmával 
úgy nyilatkozott Arany előtt, bogy tárgyát ki fogja

1 Kolozsvári Közlöny. 1859. 112. (okt. 30.) sz. —
Pesti Napló. 1859. 253. (nov. 6.) sz.

2 Gyulai Pál: Emlékbeszéd Kazinczy felett Kolozs
várt okt. 27. 1859. Budapesti Szende. XXIV—XXV. fü
zet, 3—15. 1.

3 Budapesti Szende. 194. k. (1923.) 96. 1,
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dolgozni,1 de tervének megvalósításához mégis 
csak 1859 elején fogott, mikor akadémiai székfog
lalójához méltó tárgyat keresett. Saját vallomása 
szerint Arannyal egy időben kezdett hasonló tár
gyú értekezéséhez,1 2 Arany pedig, mint Szász Ká- 
rolynak írta, 1859. márc. 19-éig már hosszabb időt 
fordított Bánk ódá-tanulmányára. Szász Károly 
Arany kedvéért mondott le Bánk bán magyaráza
táról,3 Arany viszont, mikor Gyulai életrajzi ada
tokért fordult hozzá s Bánk bán első kiadásának 
megküldését kérte tőle, Gyulainak engedte át az 
egész írói feladatot. Ekkor került Gyulai kezébe 
Bánk bán első kiadásának az a példánya, melyet 
Arany saját jegyzeteivel látott el; Gyulai maga is 
elismerte a kért könyv megküldését.4 5 Ha azonban 
Aranynak finom megjegyzései Gyulait Katona 
költői alkotásának sok rejtett értékére figyelmez
tették, minden jel szerint egyúttal olvasta Arany
nak félbemaradt Bánk óím-tanulmányát is.® Erre 
legtöbb alkalma nyílhatott 1860 májusának végén 
nagykőrösi látogatása alkalmával, vagy mikor

1 Lásd Arany Jánosnak Szász Károlyhoz 1859. 
márc. 19-én írt levelét. Arany János Hátrahagyott ira
tai és levelezése. IV. 1889. 77. L

2 Gyulai Pál: Katona József és Bánk bánja. 1883. 
VI. 1.

3 Arany János H á t r a h a g y o t t  i r a ta i  és levelezése. 
IV. 1889. 76., 79. 1.

4 Gyulai Pál: Katona József és Bánk bánja. 1883. 
VI. 1.

5 Arany János jegyzeteit és Báink-bán-tamúmk- 
nyát 1898-ban Arany László adta ki Gyulai Pál Olcsó 
Könyvtárában. Második kiadás. 1314—1318. sz. 1904.



GYULAI PÁL 585

1860-ban október közepén Pestre utazott s első él
ményei között emlegette Arany Jánosnál tett láto
gatását. Kolozsvárott többször megzavarta mun
kájában nagy elfoglaltsága, úgyhogy székfoglaló 
értekezését Pesten mintegy két heti, megfeszített 
munkával közvetlenül az 1860. okt. 29-i felolvasó 
ülés előtt végezte be.1 Az egész tanulmány Katona 
József és Bánk bánja címmel a Budapesti Szemlé
nek 1860. évi 35. és 36. kettős füzetében a 72—168. 
lapokon jelent meg.1 2

Az a feladat, mely Gyulait akadémiai székfog
lalójában lelkesítette, rokon azzal az írói céllal, 
mely Petőfi Sándor és lyrai költészetünk című ta
nulmányában vezette. Míg azonban Petőfi költésze
tének értelmezése az irodalmi életnek napi mozgal
maival kapcsolódott, addig Gyulainak Katonára és 
Bánk bánva vonatkozó eszméi az irodalomtörténet 
korlátái között maradtak. A feladat kettőssége sze
rint a tanulmány is két részre oszlik; az első rész 
inkább életrajzi természetű s a költői egyéniség ki- 
alakulását mutatja be, a másik inkább műbírálat s 
Bánk bán esztétikai elemzését foglalja magában.

Az első részben Gyulai, bár folytonos akadá
lyokkal küzdött, nagy odaadással egészítette ki 
Katona életének addig ismert adatait. A környezet- 
rajzhoz néhány becses vonást azok a hetek szolgál-

1 Lásd Gyulai Pálnak nejéhez 1860. okt. 18-án írt 
levelét.

2 A Budapesti Szemle 35. és 36. kettős füzetének 
megjelenését a Pesti Naplónak 1860. évi 288. (dec. 18.) 
száma s a Budapesti Hírlapnak 1860. évi 150. (dec, 15.) 
száma jelentette.
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tattak neki, melyeket 1853 nyarán Szilágyi Sán
dorral együtt Kecskeméten töltött el. A költő gyer
mekkorába Katona versein keresztül nyert bepillan
tást, melyeket Horváth Döme révén szerzett meg.1 
Nagy szüksége lett volna Katona ifjúkori színmű
veire is, melyeket a Nemzeti Színház könyvtára 
őrzött, de saját szavai szerint elég zaklató utánjá
rása után is csak Ziskát és Luca székét olvashatta. 
Hasonlókép vallotta meg, hogy három nagy könyv
tár hírlapjait és folyóiratait hányta fel a hatás 
megállapítása végett, melyet Katona tragédiája 
keltett. Még inkább tanúságtételre kényszerítette 
Katona tudományos cikkének részleteit, hogy an
nál bizosabb tájékozópontokat nyújtson Katona 
lelkivilágához. Ha azonban Gyulai szorgalma az 
elkallódott életrajzi adatokat nem is teremthette 
elő, a hiányokat fényesen pótolta nagy léleklátó 
tehetsége, azaz nagy lélekismerettel s tisztult er
kölcsi érzékkel felfegyverzett képzelete. így vonul
nak el előttünk határozott vonalú rajzokban a ma
gába vonult gyermek ábrándjai, a fiatal színész és 
drámairó első kísérletei, az Erdélyi Múzeum drá
mapályázatának körülményei, majd Bánk bán ki
alakulása és bukása, a sebzett lelkű költő visszavo
nulása s a kecskeméti fiskális komor magánya. 
Gyulai szilárd alapokon építi fel következtetéseit, 
azért ritkán téved. A költői lángelmének tisztelet-

1 Katona József verseinek gyűjteménye, melyet 
1842-ben Katona József atyja, id. Katona József írt 
össze, s melyet Gyulai Pál saját nevének aláírásával 
látott el, a kolozsvári ref. kollégium könyvtárába ke
rült.
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tel adózott ugyan, de ugyanazt az erkölcsi törvényt 
alkalmazta reá, mint közönséges halandóra, Mikor 
Katona visszavonulásának megokolásában kiemelte 
Katonának szüleivel szemben érzett kötelességét, 
egyaránt védte hősét a gyávaság és korlátoltság 
vádja ellen. Gyulai Goethét sem tudta volna men
teni a sesenheimi papkisasszony könnyeiért. Meny
nyivel alaptalanabb ily szempontú ítélet mellett 
Heinrich Gusztáv kifogása, ki Gyulaival szemben 
Katona visszavonulását a beteges egyéniség jel
lemző tünetének tartotta.1 Azok a biztos vonások, 
melyekkel Gyulai mutatta be Katona egyéniségét, 
ki is állották az idő pusztító rohamát.

Katona egyéniségének rajza új jelentőséget 
nyert azzal, hogy megfelelő háttérül szolgált Bánk 
bán értékelésének. Itt is kettős feladatot oldott 
meg Gyulai. Mindenekelőtt szemügyre vette Bánk 
bánmú szemben Katona korának viselkedését s a 
későbbi műbírálók ítélkezését. Hogyan tudta volna 
méltányolni Katonának erő véltél j es drámai nyel
vét s egyéni jellemrajzát Kazinczy költői iskolája 
a nyelvújítás szempontjaival s az eszményiség el
vével! A kor a nemzet dicsőítését várta a dráma
írótól s ezt inkább megtalálta Kisfaludy Károly
nál. A későbbi bírálókat is megtévesztették fogya
tékos drámaelméleti nézeteik. Ily cáfoló munkával 
ért el Gyulai feladatának legalkotóbb részéhez: 
Bánk bán nagy költői értékeinek kifejtéséhez, ö

1 Heinrich Gusztáv: Katona József és Bánk bánja. 
Irta Gyulai Pál. Egyetemes Philológiai Közlöny. VIT. 
1883. évi folyam. 936—945. 1.
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állapította meg először Katona hősének sorsábah a 
tragikum elemeinek teljességét; különösen sok mű
vészi tapintatot fedezett fel a katasztrófa tervezé
sében, Bánk bán benső megsemmisülésének rajzá
ban. Az öntudatos művész lépteit kísérte nyomon 
akkor is, mikor Bánk jellemének fejlődésében a 
szenvedély nyilatkozataiban részletesen mutatott 
rá a sokszor rejtett lélektani következetességre. Ily 
aprólékos jellemzés győzte meg Gyulait arról, hogy 
Katona épúgy a szenvedélyek egész szövedékéből 
állítja össze jellemeit, mint Shakespeare; a jellem
alkotásnak e nehéz módja mentette előtte Katona 
egy-két tévedését is. E mellett Gyulai egyaránt 
látta Katona tragédiájában a történelmi hűség fi
nomságait, a Shakespeare szabadságától eltérő, fej
lettebb szerkesztőmódot s ez alapon hirdette, hogy 
Bánk bán legjobb tragédiánk, drámairodalmunkban 
egyetlen, melyet a külföld jobb drámáival szembe
állíthatunk.

Igazi felfedező munkát végzett Gyulai, bár 
figyelembe vette azokat a nyomokat is, melyeket 
Aranynak Bánk bánhoz fűzött jegyzeteiben s töre
dék Bánk böM-tanulmányában talált. Leginkább 
követte Aranyt, mikor Bánk bán jellemének fejlő
dését áttekintve, a szenvedély rajzának lélektani 
mélységeit méltatta. Legfeljebb a királyné megíté
lésében tértek el nézeteik, amennyiben Gyulai Bánk 
bán tragikus bukása szempontjából kevésbbé emelte 
ki Gertrud bűnösségét, mint Arany. Gyakran Gyu
lai a gondolatmenettel együtt még a kifejezést is 
megtartotta; így nála épúgy, mint Aranynál „külső 
és belső okok“ igazolják Vörösmarty felfogásával
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szemben Bánk bánnak első felvonásbeli visszavo
nulását. Találóan mondhatta azért Voinovich Géza: 
„Néhol szinte egyazon elme művének tetszik a két 
tanulmány.“ 1 Teljesen egyéni utakat tört azonban 
Gyulai irodalomtörténetünkben, mikor Katona Jó
zsef egyéniségének rejtelmeibe világított be, s mi
kor a tragikus felfogásnak, a bonyolult jellemalko
tásnak, a történeti hűségnek s a drámai szerkesz
tésmódnak titkait tárta fel. Mindezekre nézve 
Arany akkor is alig adott volna felvilágosítást, ha 
Bánk bán-tanulmányait befejezte volna is; Gyulait 
ellenben gazdag drámaelméleti ismeretei szinte 
egyenesen vezették felfedező útjaira. Mennyire fi
noman értelmezte a történeti hűséget is, mikor Ka
tonának érdemül rótta fel, hogy tragédiája hű 
rajza a XIII. század Magyarországának, de a XIX. 
század magyarjainak van írva! Ilyesmit olvasha
tott egykor Berlinben Hettner Hermann drámael
méleti tanulmányából is, ki a történeti drámában 
épúgy megkövetelte a költő korának eszmevilágát, 
mint a történeti hős környezetének szellemét.1 2 Gyu
lai elemzéseinek irányt itt is a műfaj szabályai s a 
valószerűség és eszményiség egyesített elvei adtak, 
amennyiben Katona költői alkotásában a tragédia 
valóját s az egyéni és eszményi összhangját cso
dálta. Ilyfajta dogmatizmusát azonban rendkívül 
enyhítette az a művészet, mellyel esztétikai esz
méit érvényesítette. Gyulai a költő és esztétikus

1 Voinovich Géza: Arany János életrajza. 1849— 
I860. 1931. 397. 1.

2 Hermann Hettner: Das moderne Drama. 1852. 
59., 60. 1.
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között csak eszközeikben látott különbséget, s amint 
— saját szavai szerint — nem tudott elképzelni 
műbírálót némi költői fogékonyság és erő nélkül, 
saját esztétikai és irodalomtörténeti fejtegetései
ben is a művészi elem volt uralkodó. Mennyire ér
tett Katona költői jellemrajzában a fénypontok el
osztásához s az árnyaláshoz! Mily nagy költői 
erőre volt szüksége, hogy Katona alkotó képzele
tének útjait mind kinyomozza! A művészi elem 
azonban Gyulai értekezésének nemcsak tartalmá
ban, hanem formájában is érvényesült, főkép az 
arányos szerkezetben s a művészi prózában, úgy
hogy Gyulainak irodalomtörténeti felfedezése drá
mai erővel hatott korára. A szerkezet arányait a 
későbbi betoldások, mikor az értekezés két évtized 
múlva könyvalakban jelent meg, szinte megbon
tották.1

Legszigorúbb bírája volt a dolgozatnak maga 
a szerző. Gyulai a cikk megjelenése után Csengery 
Antalhoz írt levelében így foglalta össze ítéletét: 
„Van benne egy pár jól írt lap, néhány jó gondo
lat, de az egész, kivált az utolsó három ív otrom
bán van dolgozva.“ 1 2 A közvélemény azonban nem 
osztozott a szerző nézetében. A hatás nagyságát 
leginkább bizonyította az, hogy Gyulai székfoglaló 
értekezése 1860 végén a sorsdöntő politikai esemé
nyek mellett is általános feltűnést keltett. A lapok 
mint irodalmi eseményről emlékeztek meg róla. A

1 Gyulai Pál: Katona József és Bánk bánja. 1883.
2 Lásd Gyulai Pálnak Csengery Antalhoz 1861. 

jan. 1-én írt levelét. Budapesti Szemle. 194. k. (1923.) 
106. 1.
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Pesti Naplóban, hol az akadémiai tudósításokat 
Csengery Antal szokta írni, terjedelmes cikk fog
lalkozott vele s eszméinek gazdagságánál s mű
vészi formájánál fogva a szó teljes értelmében mű
nek nevezte.1 Hasonlókép nyilatkozott a Hölgyfu
tár tudósítója is.1 2 A széleskörű érdeklődés jeléül 
közölt a két lap Gyulai értekezéséből hosszabb rész
leteket, míg Arany meginduló lapjának, a Szép- 
irodalmi Figyelőnek első számában egész hosszú 
szakasz szolgált mutatványul. Mikor Gyulai tanul
mánya a Budapesti Szemlében megjelent, a Hölgy
futár külön felhívta reá a színészek figyelmét, 
hogy belőle értsék meg igazán Bánk bán jellemét.3 
A Szépirodalmi Figyelő pedig hónapok múlva is 
visszatért Gyulainak a Budapesti Szemlében meg
jelent tanulmányára, mely akár teljesség, akár elő
adás tekintetében versenytárs nélkül áll irodal
munk ilynemű termékei között.4

A közvetlen hatásnál azonban sokkal jelentő
sebb az a szerep, melyet Gyulai Bánk bán-tanul
mánya saját írói pályáján s a magyar irodalom- 
történet fejlődésében töltött be. Gyulai Katona 
egyéniségének s tragédiájának elemzése közben is
merte meg egész mivoltában azt az irodalomtörté
neti műfajt, mely saját írói egyéniségére szinte rá 
volt szabva, az irodalmi életrajzot. A magyar iro
dalomtörténetre Gyulai, a Katona-kutató, kettős

1 Pesti Napló. 1860. 253. (oki. 31.) sz.
2 Hölgyfutár. 1860. 132. (nov. 3.) sz.
3 Hölgyfutár. 1860. 150. (dec. 15.) sz.
4 A Budapesti Szemle. Szépirodalmi Figyelő. Első 

évfolyam. 1861. 45. (szept. 12.) sz.
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hatással volt. A legjobb magyar tragédia felfede
zésével ugyanis a magyar irodalomnak egyik leg
nagyobb értékét állapította meg; másfelől egyéni 
módszerével, művészi elemzésével s fejlett forma
érzékével a magyar irodalomtörténetírás számára 
új területeket hódított meg, úgyhogy követőinek 
nagy serege az ő példaadása után indult. Gyulai, 
mint irodalomtörténetíró egyaránt beható tanul
mány tárgyává tette a kor szellemét s a költő egyé
niségét, a környezetnek azonban sohasem tulajdo
nított olyan túlzott jelentőséget, mint Taine kör
nyezetelméletében. Bármily nagyra becsülte a fej
lődés történetét, hitt az esztétikai ítéleteknek örök
kévaló törvényeiben s vaskövetkezetességgel al
kalmazta ezeket az irodalmi alkotásokra. Mindeb
ben Gyulait nem merev elmélet, inkább művészi ér
zék vezette, úgyhogy az irodalomtörténetet meg
közelíthetővé tette a nagyközönség számára is. 
Joggal mondhatta rólaBiedl Frigyes: „Mint Toldy 
Ferenc a történeti alapot, úgy adta meg Gyulai 
irodalomtörténetünknek az esztétikai alapot.“ 1 Jog
gal állította vele szembe Császár Elemér is A ma
gyar irodalomtörténet százéves fejlődése című ta
nulmányában az ötvenes évek irodalomtörténetírá
sának két irányadó vezérét: Erdélyi Jánost, ki az 
irodalomban bölcselő szemmel nyomozta az egyete
mesebben ható erőket, valamint Arany Jánost, ki 
korát megelőzve, mintaszerűen alkalmazta az össze
hasonlító irodalomtörténet módszerét.2

1 Riedl Frigyes id. m. 18. 1.
2 Császár Elemér: A magyar irodalomtörténet 

száz éves fejlődése. Irodalomtörténeti füzetek. 29. sz. 
1928. 9., 10. 1.
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Ha Kolozsvár ösztönzően hatott Gyulai iro
dalomtörténeti kutatásaira, époly nagy része volt 
Gyulai népköltészeti tanulmányainak kimélyítésé
ben is. Minél inkább elmerült Gyulai az erdélyi 
népköltészet termékeinek gyűjtésébe, annál több
ször felvetette maga előtt a népköltészet irodalmi 
értékének kérdését. Erre keresett feleletet Adalék 
népköltészetünkhöz és Két ó-székely ballada című 
értekezéseiben. Az elsőt az Erdélyi Múzeum-Egy
letnek 1860. febr. 25-i tudományos ülésén olvasta 
fel, majd a Budapesti Szemlében közölte;1 a má
sik 1862. júl. 24-étől aug. 21-éig a Szépirodalmi F i
gyelőnek öt számában jelent meg,1 2 de mivel Gyu
lainak kolozsvári népköltési gyűjtésével szoros 
kapcsolatban áll, inkább a kolozsvári tartózkodás 
emléke. Csak ez lehetett az az igen érdekes cikk, 
melynek közlését Gyulai 1862. jún. 22-én írt levele 
szerint szerette volna Arany lapjában a júliusi 
második vagy harmadik számban megkezdeni.3 
Gyulai érdeklődésének főtárgya az ó-székely bal
lada volt. Ilyenül mutatta be cikkeiben saját gyűj
tésének eredményét, Molnár Annát, majd Kriza 
János gyűjteményének több szép darabját. A nép

1 Gyulai Pál: Adalék népköltészetünkhöz. Buda
pesti Szemle. 1860. évi XXX. füzet, 272—303. 1. — Gyu- 
lay Pál: Adalék népünk költéséhez. Kivonat. Erdélyi 
Múzeum-Egylet Évkönyvei. I. (1859—1861.) 46—48. 1.

2 Gyulai Pál: Két ó-székely ballada. Szépirodalmi 
Figyelő. Második évfolyam második fele. 12. (júl. 24.), 
13. (júl. 31.), 14. (aug. 7.), 15. (aug. 14.), 16. (aug. 21.) sz,

s Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz 1862. jún. 
22-én írt levelét a M. T. Akadémia levéltárában.

38
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költői alkotásait esztétikai szempontból bírálta, s 
fejtegetésein veres fonálként húzódott végig az a 
gondolat, bogy a népballada az alapeszme gyön
gédségére, a kompozíció biztosságára s a kifejezés 
erejére nézve kiállja a versenyt a műballadával. 
Ez a gondolat állította Gyulait ismét éles ellen
tétbe Toldy Ferenccel, ki Kazinczy Gáborral együtt 
Gaal György mesegyűjteményének előszavában a 
műköltészet tudatos szerkesztésmódját többre be
csülte a nép költői alkotó erejénél.1 Gyulai a vitát 
azzal akarta eldönteni, hogy párhuzamot vont a 
népköltészet és műköltészet között, kiemelve fény- 
és árnyékoldalaikat. Egyaránt látta a népköltészet 
szűk körét és nemzeti szellemét, egyszerű, de kipró
bált eszközeit s hatásától a hanyatló műköltészet 
megújhodását várta. Ezért tiltakozott újból az el
len, hogy Toldy magyar irodalomtörténetében az 
önkényesen megállapított aranykor után a népies 
mozgalmat a süllyedés korának bélyegezze meg.

A régi irodalmi harc felújítása Gyulai részé
ről erőszakoltnak látszott. Toldy Ferenc, és Ka
zinczy Gábor ugyanis egy évekkel előbb megjelent 
mesegyűjteményben dicsérték fel a népmesék mű
vészi kiegészítését. Ez nem jelentett a népies köl
tői mozgalomra oly nagy veszedelmet, mikor a 
mozgalom képviselői az imént vonultak be az iro
dalom föőrhelyeire: A M. T. Akadémiába és a Kis
falu dy-Társaságba. Nagyobb veszedelem volt en
nél az, hogy a népies költői eszme első győzelmei

1 Gaal György Népmesegyüjteménye. Kiadták Ka
zinczy Gábor és Toldy Ferenc. 1857/59. I—III. kötet.
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óta sokat vesztett hódító erejéből. Az egykori ro
mantikus lelkesedést józanabb felfogás váltotta 
fel. Maga Gyulai is a művelt ízlésű, tudós kutató 
szenvedélyén keresztül nézte a népköltészetet s 
összehasonlításaival is inkább a védekezés állás
pontjára helyezkedett, mikor a népköltészetben 
mindenáron a műköltészet értékeit akarta kimu
tatni. Mennyi tárgyiasságról tanúskodik a népköl
tészet határainak megvonása is! Gyulai tanulmá
nyai biztos alapot nyújtanak az irodalmi hatás ki
számítására, de előre jelzik a népköltészet vissza
szorítását a műköltészet térhódításaival szemben.

Kevesebb alkalmat nyújtott Kolozsvár Gyu
lainak arra, hogy az irodalom jelenségeit bírála
taival kísérje nyomon. A Szépirodalmi Figyelő 
számára küldött bárom bírálata is az irodalmi élet
nek épen csak fodrait érintette. Az elsö cikk egy an
gol átdolgozással: Kulcliné prédikációival kapcso
latban tért ki a magyar humoristákra, köztük Jó
kaira; a második a Thalia színházi zsebkönyvnek 
egy-két elbeszélését s lírai költeményét vette 
számba; a harmadik azokat az életrajzi adatokat 
rostálta meg, melyekkel Szeberényi Lajos Néhány 
év Petőfi életéből című könyvében Petőfi tanuló
éveit s ifjúkorát világította meg.1 Annál többet 
gondolkodott Gyulai Kolozsvárott a műbírálat fel
adatairól, veszedelmeiről s a magyar irodalmi mű
bírálat viszonyairól. Ezek a gondolatok törtek ma-

1 Szépirodalmi Figyelő. Második évfolyam első 
fele. 1861. 5. (dec. 5.) sz., 1862. 10. (jan. 9.) sz. — Második 
évfolyam második fele. 1862. 1. (máj. 8.), 2. (máj. 15.), 3. 
(máj. 22.) sz.

38*
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guknak utat abban a cikkben, melyet Gyulai Jósika 
Miklós br. Regény és regényitészet című röpiratá- 
ról írt a Budapesti Szemlének, melyet azonban 
Deák Ferenc és Kemény Zsigmond br. kifogásai 
miatt visszavett s a Szépirodalmi Figyelőnek en
gedett át.1 Gyulait a kritika szabadsága lelkesí
tette. Ezt féltette Jósika Miklós br. röpiratának 
alapgondolatától, főkép annak a kritikai lapnak 
indítványozásától, mely a pártonkívüli szerkesztő 
alkalmazásával mind az illetlen modort, mind a 
pártoskodást lehetetlenné tette volna. Gyulai ki
mutatta ily terv kivihetetlenségét s haszontalan- 
ságát. Egyrészt az irodalom magas céljait nem volt 
hajlandó feláldozni a társadalmi illem szabályaiért, 
bár a kritika egyik korlátjául ő is elismerte a ma
gánviszonyok érintetlenségét, sőt az igazságos íté
let mellett vallotta az igazságos modor jogosultsá
gát is. Másrészt a pártosságtól élesen elkülönítette 
az elvek és erős meggyőződések küzdelmét. Ezt 
annál inkább óhajtotta, mert azóta, hogy 1855-ben 
egy nagytekintélyű lap elvtelenségét leleplezte, 
nem sok változást látott a magyar irodalmi viszo
nyokban.

Mindezeket az eszméket még élesebb világí
tásba helyezte Gyulai abban az irodalmi vitában, 
melybe Szász Károly kifogásai sodorták. Szász 
már a Szépirodalmi Figyelőnek 1861. évi jan. 2-i 
és 9-i számaiban Zalár verskötetének bírálatában 
hibáztatta Gyulait, mint Zalár régebbi bírálóját;

1 Gyulai Pál: Néhány szó a kritikáról. Szépiro
dalmi Figyelő. Első évfolyam. 1861. 17. (febr. 27.), 18. 
(márc. 6.) sz.
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következetlenséggel, igazságtalansággal vádolta s 
1855. évi Szépirodalmi szemléjét famózus cikkso
rozatnak nevezte. Gyulai ekkor csak Aranyra való 
tekintettel hallgatott.1 Közben megjelent a lapban 
Néhány szó a kritikáról címmel Gyulainak Jósika 
röpiratáról szóló elmélkedése, majd valamivel ké
sőbb a márc. 27-i és ápr. 3-i számokban Szász Ká
rolynál! Még néhány szó a kritikáról című cikke, 
melynek célja Gyulai nézeteinek cáfolata volt. 
Szász nem helyeselte ugyan Jósika Miklós br. in
dítványát, de lehetségesnek tartotta, hogy kritikai 
lapba a szerkesztő felfogásával ellentétes szellemű 
cikk is kerüljön; erre hozta fel például Arany Szép- 
irodalmi Figyelőjét. Egyúttal állította, hogy a mű
bírálónak nincs joga az író erkölcsi céljait vizs
gálni, sem az illem határait átlépni. Ez épen Gyu
lai ellen irányult. Gyulai ugyanis, amint Jósika 
báró röpiratának elemzésében maga célzott rá, egy
kor Jókait a politikai éretlenek tapsainak hajhá- 
szásával vádolta.2 Másrészt mikor Szász illetlennek 
tartotta, ha a kritikus valakinek azt mondja, hogy 
szamár, úgy tetszett, mintha Jókainak az 1856. évi 
Vasárnapi Újságban közölt s Gyulait vádoló nyi
latkozatából idézett volna.3 Ezekután Gyulainak

1 Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz 1861. máre. 
28-án írt levelét. Arany János H á t r a h a g y o t t  i r a t a i  és  
le v e le zé se .  IV. 1889. 319. 1.

2 Gyulai Pál: N é h á n y  szó a  k r i t i k á r ó l .  (K r i t i k a i  
d o lg o z a to k .  1908. 353. 1.)

3 Jókai R i s t o r i  A d e l á j d  című cikkében a Vasár
napi Újságnak 1856. évi 8. (febr. 24.) számában így vi
tatkozott Gyulaival: „Valakinek azt mondani, hogy 
szamár, nem kritika.“
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— mint 1861. ápr. 6-i levelében értesítette Aranyt
— lehetetlen volt nem válaszolnia.1 Saját szavai 
szerint a kérdést annyira nevezetesnek tartotta, 
hogy mind a közönséget, mind Szászt fel kellett 
világosítania. Ezt a mimkát végezte el Megint a 
kritikáról című cikkében, melyet Arany a Szépiro
dalmi Figyelőnek 1861. évi 29. (máj. 30.), 34. (jún. 
27.) s 35. (júl. 4.) számaiban közölt. Gyulai itt újra 
feltárta 1855. évi Szépirodalmi szemlédének, céljait 
és eszközeit, hogy mint Zalár bírálója visszauta
sítsa a következetlenség és igazságtalanság vádját. 
Fögondja mégis Szász kritikai elveinek kiigazí
tása volt. Majd rásiitütte Szászra, hogy elve elle
nére maga is kutatta Gyulainak erkölcsi céljait, 
majd meg a közösen támogatandó, elvtelen lap el
méletével szembeállította azt a lapot, melynek el
vei vannak, s mely az elvet és mértéket következe
tesen alkalmazza. Különösen sok finom megfigye
léssel rajzolta meg annak a szerkesztőnek szerepét, 
ki ilyen lap egységes vezetését biztosítaná, hogy 
végül a Szépirodalmi Figyelőre is alkalmazza meg
állapításait. Gyulainak műbírálói hitvallása az em
beri léleknek s az irodalmi életnek biztos ismeretén 
alapult s az egyéni szabadságot s az irodalom ér
dekét egyensúlyban tartotta. Gyulai felfogása fö- 
kép a józan ész uralmát jelentette s teljesen össze
illett azzal az eszményies realizmussal, mely 
Aranynak és Gyulainak közös irodalmi irányát je
lölte meg. így azután Arany Visszatekintés című

1 Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése. 
IV. 1889. 321. 1.
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cikkében épúgy magáévá tette Gyulai vezető el
vét,1 mint ahogy Gyulai a Visszatekintés című 
cikkhez fűzött jegyzeteiben csak elismeréssel nyi
latkozhatott Arany szerkesztésmódjáról.1 2 Gyulai 
eszméinek diadalát egészítette ki a Szépirodalmi 
Figyelőben Az ember és író című cikkben Salamon 
Ferencnek az a kijelentése is, hogy az egyéni indí
tékok kutatását az irodalom életbevágó érdekének 
tartja s e kérdésben a Szász Károlynál sokkal sza
badelvűbb Gyulai mellett szavaz.3 A szellemi győ
zelem adott Gyulainak később is jogot a kitűzött 
elvek érvényesítésére.

Az az út, melyet Gyulai, a műbíráló, Berlintől 
Kolozsvárig megtett, néha elkanyarodott az iro
dalmi élet napvilágából, máskor meg irodalmi vi
ták bozótjában veszett el, de mindig felfelé, a fej
lődés csúcsai felé hajolt. Gyulai hat éves műbírálói 
korszakánál? minden pontjából nem hagyott ugyan 
hátra egyenlő értékű irodalmi alkotásokat, de míg 
ízlését tovább fejlesztette, míg kritikai elveit tisz
tázta s írói fegyvereit élesítette, épúgy szolgálta a 
magyar irodalom jövőjét, mint remekműveivel. Az 
ő műbírálói egyénisége volt a magyar kritika leg
nagyobb ígérete. Ki ismerte volna inkább a dráma,

1 A. J.: Visszatekintés. 1. Szépirodalmi Figyelő. 
Első évfolyam. 1861. 36. (júl. 11.) sz.

2 Gyulai Pál: Egy pár jegyzet a „Visszatekintés“ 
című cikkre. Szépirodalmi Figyelő. Első évfolyam. 1861. 
44. (szept. 5.), 45. (szept. 12.) sz.

3 Salamon Ferenc: Az ember és író. Szépirodalmi 
Figyelő. Első évfolyam. 1861. 43. (aug. 29.) sz. [Drama
turgiai dolgozatok. II. 1907. 447. 1.]
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főkép a tragédia titkait, mint öl Ki tudta volna a 
valóság szeretetét teljesebben összeegyeztetni az 
eszmény tiszteletével, mint öt Reá várt a magyar 
irodalom múltjának értékelése, a népköltészetnek 
és műköltészetnek igazságos mérlegelése s a kitű
zött kritikai elvek uralmának biztosítása.

A kor gazdag volt gondolkodó elmékben s ki
váló egyéniségeket rendelt a magyar irodalom szel
lemének búváraiul és őreiül, de Gyulai a szellemi 
rokonság kétségtelen jelei mellett valamiben mind
egyiket túlszárnyalta. Gyulai épúgy nagyra be
csülte az irodalomtörténeti adatot és épúgy fáradt 
érte, mint Toldy Ferenc, azért teljes mértékben 
méltányolta azt a rendkívüli munkát, mellyel 
Toldy Ferenc a magyar irodalomtörténet anyagát 
összegyűjtötte és rendezte. A magyar költészetnek 
rejtett értékeit azonban csak olyan mozgékony köl
tői képzelet s oly fejlett elemző tehetség fedezhette 
fel, minővel Gyulai hatolt Katona költői alkotásá
nak mélységeibe. Greguss Ágostot, mióta Arany 
költészetének varázskörébe került, közös irodalmi 
rokonérzések kapcsolták Gyulaihoz, amint erre 
Gyulai az 1856. évi Pesti Naplóban némi éllel cél
zott is.1 Greguss azonban irodalmi ítéleteiben in
kább bölcseleti és széptani elveinek következéseit 
vonta le, Gyulai viszont bírálataiban inkább kimű
velt ízlésére támaszkodott s azért mindig közvetle
nebb hatásra számíthatott. Salamon Ferenc a kri-

1 Gyulai Pál: Néhány szó. (Greguss Ágostnak.) 
Pesti Napló. 1856. 326. (jón. 28.) sz. — Lásd Csengery 
Antalnak Gyulai Pálhoz 1856. júl. 11-én írt levelét. Bu
dapesti Szemle. 194. k. (1923.) 42. 1.
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tikáról — saját szavai szerint — époly szabadel
vűén gondolkodott, mint Gyulai, de tárgyiassága 
annál inkább eltért a szenvedély költészetétől, mely 
Gyulainak irodalmi nyilatkozatain elömlött. Gyu
lai egyetérthetett Erdélyi Jánossal is, mikor E r
délyi a magyar lírának 1859. évi bírálatában a rea
lizmust s az idealizmust egymást kiegészítő fogal
maknak nevezte, s mikor Vajda János túlzott 
anyagias felfogásával szemben az eszményiséget 
vette védelmébe.1 Mindazáltal Gyulai Erdélyi cik
kei ellen mégis fel akart szólalni, csak Csengery 
óhajtására mondott le tervéről.1 2 Erdélyi ugyanis 
— mint maga megvallotta — inkább volt cikkeiben 
bölcsész, mint esztétikus,3 míg Gyulai a költői al
kotást költői szempontból ítélte meg. Legteljeseb
ben összehangzottak Gyulai műbírálói elvei Arany 
János esztétikai nézeteivel, azért meggyőződésből 
írta 1861. jan. 15-i levelében, hogy Aranynak a Po
ros atyafiakról írt bírálata a legjobb regénybírálat, 
melyet nálunk valaha olvasott.4 Mint leveleiben és 
cikkeiben kifejtette, legfeljebb a lapszerkesztésre 
nézve tért el Aranytól, amennyiben a lap szellemé
nek szorosabb egységét követelte, mint aminőt a

1 Erdélyi János: A magyar lyra, 1859. (Tanulmá
nyok. 1890. 178., 151—158. 1.)

8 Lásd Gyulai Pálnak Arany Jánoshoz 1860. aug. 
20-án írt levelét. Arany János Hátrahagyott iratai és 
levelezése. IV. 1889. 313. 1.

3 Erdélyi János: A magyar lyra, 1859. (Tanulmá
nyok. 1890. 164. 1.)

4 Lásd Gyulai Pál levelét a M. T. Akadémia levél
tárában.
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Szépirodalmi Figyelőben talált. A két írói egyéni
ség közül Gyulai volt a harciasabb természet; az ő 
szellemének életeleme volt az irodalmi küzdelem, s a 
kritikai lap berendezésével is a viharokra számí
tott. így minden összehasonlítás Gyulai számára 
jelölte ki életének hivatásául az irodalmi vezér sé
get; Kolozsvár azonban semmiképen sem felelt 
meg ily nagyarányú élettervnek. Sokkal közelebb 
jutott Gyulai műbírálói pályájának tetőpontjához, 
mikor 1862 júniusának végén Pestre költözött, s 
újra feltárult előtte egész nagyságában a pesti i n>  
dalmi élet.

JAVÍTANDÓK.
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