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Kriza János emlékezete. 

Kriza János l811·ben, június 28·án született 
Nagyajtán. Háromszék vármegyében. A Kriza·család 
ős fészke 'f oroczkó, ez az unitárius vallású, érdekes 
nagyar bányavidék. Költőnk apja. szintén János. az 
iskolákat elvégezve, egyházi pályára lépett s 1808-
han, 27 éves kQrában választották meg nagyajtai 
unitárius papnak, ahol 18SS-ben történt haláláig 
megmaradt. Ma is élő emlékezetben van s mivel 
félkezű volt, jobb karja könyök ből hiányozván, az 
öregebbek úgy emlegetik: a csonka pap. T. i. 5-6 
éves korában egy szerencsétlen esés következtében 
eltörvén karját,.8 hiányos gyógykezelés miatt am
puhilni kellett. [gy, bénán, nem lévép alkalmas a 
bányászatra, tudományos pályára lépett: elsőnek ő 
.a régi bányász-családból.' Neje Bencze Borbára 
volt. Szász Károly azt mondja róla, hogy tűzről pat
tant, vidám kedélyű s eleven, tréfás és dalos asz
szony volt' Tőle örökölhette költőnk némely tulaj
donságai!, de anyja rá közvetlenül nem hathatott, 
mert már 1814. július IS-én meghalt. Az özvegyen 
maradt pap másodszor is megnősült, elvevén Kis
györgy Annát, aki 1848-ban halt meg, kolerában. 
A költőnek jóságos nevelőanyja volt s talán ő reá 
érlendők Szász Károly adatai. Az öreg Kriza élete 
alkonyán harmadszor is megnősült, hetven éves 
korában, feleségül vevén Koncz Zsuzsannát, Kiss 
Mihály unitárius pap özvegyét. egy szintén 70 esz
tendő körüli asszonyt, aki 1868·ban halt eL' 

Nagyajta a székelységnek arra a húsz hely-
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segböl álló területére esik, amelyet Erdövidéknek 
hí .... nak.,l Szép, kies hely, lakossága tősgyökeres szé
kely. Kétségkívül mar a gyermek szivében életre 
keltelték fi táj szépségei a természet iránt való ben
sőséges vonzalmai, a te rmészet meleg szeretetét. Itt 
tanulta meg. szívta magába már az anyatejjel a 
hamisítatlan székely beszédet. Játszotta a falusi 
gyermekek játékait, ismerte a gyermekversikékel és 
mondókákaf. hallgatta a dalokat és meséket. Törte 
fi fejél fi találós meséken . Látta, hallotta a népe I 
erdön-mezön, ollhon. mindennapi munkakörében s 
ünnepi köntösben az istenházában. Ismerte szoká
sait, szeretle a maga népél. 

Jakab Elek azl mondja, Erdiívidék ludósok.! 
és írókat csaknem pazar böséggel termő föld, hol 
Cserey Mihály, a történetíró pora i nyugosznak. Cse
rel' Elek székely jogludÓs élt; hol Cserel' Farkas 
államférfi és író, Lázár Is tván és Körmöczi János 
unitárius püspökök, Molnos Dávid. az Hjúság ked
velt törlénettanára s Thukydides fordítója születtek ~ 
ot! születet! Kovács István történeltudós és könyv
gyújtő; közelében van Bölön. mely Fa rkas Sándort. 
\\'esselényi barálját s az elsö északamerikai magyar 
ulazól szülte; Középajta. hol Benkö József élt; kö
zel a· Barczaságon született Apá.czai Cseri János. II 

hegyeken túl, Barálon Szabó Dávid s a dényugalra 
vonuló hegyek lábánál. Hidvégen, Mikó Ferenc és 
grÓ[ Mikó Imre.& Később mindezek emlékezete és 
példája öszlökélőleg halott költőnk lelkére. 

A szülői háztól hamar elkerült. A szegény 
falusi papnak terhes háztartása. sok gyermeke volt. 
Költőnknek es)r édes testvére voli, Ferenc. (sz. i813. 
szepl. 11.) ; de a második házasságból még hét 
gyermek szulelett , György (sz. 18:'0 nov. 30.), Dá· 
niel (Sz. 1822. máre. 23.), Borbára (sz. 1823, szepl. 
U. Islván (Sz. 182~. okt. 21.), Anna (sz. 1826. júL 
3O.l, Sándor (sz. 1827. júL 6.). Zsuzsanna (sz. 1829. 
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27 ) 6 A gyermekek felnevelése sok gondot 
au~ . ' I k d .adati. Igaz. hogy a leányok. otl3:0n. tanu tá a gaz . 
.asszonykodást s a hozomany!ol IS B;zt .ta rl~tta .. a 
székely, hogy a leány hozom anya sz~p8.ege es JO· 
sága. De a fiúkat iskoláztatla a nagy_altal p ap 1 ~-
18 éves korukig. Ferenc (megh. 1854. Kolozsvarl) 
..szücsmester letl. 1848-49-ben honvédtúzér volt; 
György (megh. 1870. márc. 28.) szijgyá~tó~es~er 
odahaza. Dániel timármes lerséget tanult, mmt tImur· 
segéd SegesvárI! halt el. Islván (megh. 1883) kere· 
kesmesler volt Nagyajlán. A leányok közül Borbára 
meghalt 19 éves korában. Anna (megh. 1879. nov. 
9 .) Toroczkóra ment férjhez Botár Istvánhoz; Zsu
zsánna (megh. 1907. dec. 9.) szintén egyszerű to· 
roczkói ember felesége lelt. a Tamas Simoné. Híres 
testvérökért mindvégig nagy tiszteletben ta rtották 
őket' De Sándor végigjárta a felsöbb iskolá~at is, 
egyházi pályára lépett s apja halála ulán 1855·ben 
nagyajlai pap lett s itt élt haláláig, 1898·ig. Apa és 
fiú 90 esztendeig paposkodlak ugyanazon eln'haz· 
han. trdekes, hogy néhány évre rá Kovacs Lajos. a 
jelenlegi brassói pap került a nagyajtai unítárius 
parókiára, akinek első felesége Kriza Ilona. a 
költó unokája volts 

Költőnk is ,1820·ban, Ferenc testvérével egyült. 
Taraczkóra került iskolába, mint decIinisio. Itt b · 
kott ugyanis n{lgynénjök. Pál Ferencné, sz~letett 
Kriza Borbára. Igy olcsóbban megéltek 8 mmtegy 
anyagi gondozásban részesültek.' Szasz Károl~ ~ 
Jakab Elek azt irják, hogy a gyerekek nagyaPJa!;· 
nál laktak de a loroczkóiak emígy tudják. Torocz· 
kön akkor' palrikula állt fenn, a hol két gimnáziun::i 
osztályt is lehetett végezni. Épen ez időben egy k~· 
válóan jeles tanítója volt a patrikulának. Sebes ~ál 
(I 786 -1864.), papi képzeltségú férfiú, _ aki, ugy 
látszik, magán úton is készítge lett fe)8obb o~zt~· 
b'okra jelesebb növendékeket. Krizával valami 80· 
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go rságban is volt már ekkor vagy késöbb [ 
egy hozzá . írt levelé. 1834. jún. 25-en így cim~:r. 
~agyon lisz telt sógor uramna k. Alá írása pedig: 
lIszteletes sógor uramnak a láza tos szolga'J'a ' k ' ' 
t ' t ' t' 1- '. es esz. anI va nya . m eg Isz te o ocscse. 1U Kriza öt évig m a-
radt , keze ala ft , f: rdekes, hogy Sebes Pál menn . 
meglsme rl.~ t~.nítvá.nya it s mennyi figyelémmel. :;~: 
r~ le lte l csung?1t ~aJ tok továbbra is. Ba ri Jju György
~?Z. a roman Irodalom egyik késő bbi ieleséhez 
IrJ~ 1829. szept. l-é,n,: "SzokolI dicsekvésem 8 világ 
elolt, hogy egy Ban tlu-om, egy Krizá m ' vo lt s most 
egr ~c rd~J!1 va~ . " II Majd figyelmezte ti , hogy legyen. 
Knzava~. JO baratságba n, meri sokat leszen az if j ú
n~k a ,Iokélelesedésre, ha a szívek és fejek, az ér
zese k es gondola tok összesurlódna k pa llérosodás 
céljából" , ' 

Toroczkó festá i tá jszépségei mé lyen ha tottak 
a gye~mek lelkére. t P így érdekes, szere te treméltó 
né pe IS. Toroczkó la kosságát, a mint a zt egy 1291-iki 
ok l e~él bizonyítja, III. Endre kirá ly valamelyik elódje 
te leplte Ue be a fels6auszlria i EisenwlJrze l ből a vas
bá nyá k művelésére. Va l ószin ű, hogy a német tele
pesek ha ma r megmagyarosodlak, mert a XIV. szá.
zadtó l kezdve nincs a da tunk, mely a zt bizonyítaná, 
hogy Toroczkó lakói néme lek le tte k vo lna ' s a hos
ee.sek minde n kivá ltsá.gaikka l nyelvöket is meg
on zték volna, va la mint a rra s incs a da tunk, hogy 
valaha nemzeti ségi kérdés támadt volna köztök és 
o velök együtt él ő vagy ve lök szomszédos magyar
ság közl. Megmagyarosodásukban nagy szerepe 
volt a többi erdé lyi némel telepekló l va ló elszige
te ltségök nek s min thogy közvet le n szomszédaik, az 
arahyosszéki székelyek is magyarok vo ltak, va ló
szinű , hogya megmagyarosodás aztá n nemcsak a 
helybeli magyar e lem beolvadásá l, ha nem ez a ra
nyosszék i magyarság ' beszivárgását IS megköny-
nyíthe Ue, IB • 
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Ennek a ti szta magyar népnek nyelve, resté i 
viselete. érdekes szokása i mély nyomot hagytak köl
tönk lelkében. Mindvégig szeretettel emlékezett rá. 

Öt évet töltött itI. 1825-ben a székelykeresz
turi gimnáziumba me nt , ahová a székelység egész 
területéről járt6k 6 Z unitórius ta nulók. Igy lelkébe 
szűrédtek a z összes székely dia lektusok. 1829-ben 
ment fi kolozsvári unitá rius gimnáziumba, a keresz
turi diá kok rendes szokása szerinI. Csak Gyergyó
ból Csikból ~vo1t8k kevesen Kereszturon is, Ko\ozs~ 
vári is mivel ezekben a székekben kevés, szórvú
nYOs6~ lakó unitá rius élt. In nen van, hogy Krizának 
fi rülébe n volta k 8 Z összes székely dialektusok csak 
a gyergyói és csiki kevésbbé. Mini l?6P. és ,ta ná r is 
mindvégig a székelység közt élt, tallltva nyo l, ta nár
társai körében, 

Az 1829 - 1830, iskola i év elején iratkozik be 
a kolozsvá ri unitá rius rő i skola la nulói közé. logi
kára s az 1833-4, iskolai év végén fejezi be ta-

• nulmá nya iL Osztá lyzata mindvégig minden tá rgyból 
prima cum eminenlia. Az iskolá ban meg ~tl n ull la
tinul magánszorgalombó! németül. rra ncltlu l, a n
goluL Az 1834 - 5, isk, évben köz ta~ító left , praecep
tor conjugisterum l4 s a te ná rl konyvta r segéd fel
ügyelóje. Egyidejűleg 1833- 4- 1834-5." reL 1<01-
legiumban elvégzi 6 két évi jogi lanf~I Y8mo t. , 

Ez idóben Kolozsvárt élénk I<ozélet ur. lko
dott. A szabadelvű politika i rorrongá,s ékesszóló. 
n épszerű 6postola i. W esselényi Miklos, .Kendeffy 
Ádá m, id, Bethlen János, Kemény Dénes, ,d , Szász 
Károly, W eér Farkas s tá rsaik rel rázták .6 nemzetet. 
A le lkes ifjúság. Kriz8 is. e ha talmas a rada t sod
rá ba kerűlt. Különösen nagy hullá mokal ver~ 6Z 
1 B34-iki kolozsvá ri o rszággyülés, melyne!(. ülésCI t, 6Z 

ifjúsá g érdeklődésse l lá togatta . Kriza el1lhtelt le l1lló
jához fentebb idéze ft levelében tudós it{,st küld a: 
orszaggyűlésrő l, fi közéleli mozgfdIJ1aluól. ti re l11 é-
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Ilyekr?' s magyarországi hireket ujságol. Tréfásan 
mondJa" h~gy mindenki "'Politizál s így a csizma 
Sebes reszere nem. lesz készen csütörlökre, mini 
ez upor uram mon,dJB. mert a diéta bajai nem en~ 
ge?lk. hog~ folyv~st dolgoZZék. Kriza különben fl 

szaszsebesl depulalusnak privát órákat ad fl ma
gyar nyelvből. aki "keveset thud magyar nyeIf. " 

.Ke~detl nekilendülni a sajtó, az irodalom is. 
A"z unltánus tanulól< olvasó- és önképző-kört ala
kllollak, a~~I~~ek ,célja a finomabb társaságbeli 
~odor elSBJahlasB IS volt s az adoma szerint az 
Impulzust erre Krizánflk egy mondása adta: 8Z olló 
nem koppantó. Vagyis: az iskolai törvényeket ki
egészítik az illemszabalyok. 15 Ez is Sebes Pálra 
vflll, kinek az illendőségre mindig nagy gondja volt. 
Nyomtatásban is megjelent egy kis könyve: Prae
ceptu morum. Kriza ennek a körnek buzgó, mun
kás tagja s könyvlárnoka is volt. Egész életében 
mindig nagy barátja volt az önképzö-köröknek s 
':leJ egen védelmezte azok szabadságát, hét újabb 
aramiatok ellene zúdultak. Kéziratos lapot szerkesz. 
tettek. e1öbb Viola. késöbb Remény címen. Utóbb 
az ? terv merült fel. hogy ezekből a dolgozatokból. 
1\lvalogalva, sajtó alá bocsátanak egy köteteI. De 
aztán módosult a terv. Belevontak más erdélyi, sőt 
magyarországi fialal és meglettebb iTókal s így je
lent meg 1839 - 1841. a Remény címü zsebkön)v 
há rom kötete, amelynek első évfolyamát KriZ8 a 
másik keltő t Szentiváni Mihály szerkesztette. ' 

1835-ben kolozsvári pappá választották. De 
az 1835 -6. és 1836 -7. éveket a berlini egyetemen 
töltötte. hol bölcseleti és theologia i tanulmányokkal 
foglalkozott. Az egyház költségén járt künn, amely
hez, úgy látszik. egyesek is hozzá járultak. (gy Pl. 
tudott dolog. hogy Bölöni Farkas Sándor a kül
földre induló Kriza Jánosnak tiz ezüst forintot adaI! 
útjára. tG 
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- Visszatérve hazájába. máj- és lépbaj gyö
törte, amiért egy év;g nem raglalhatle el papi állá
sál. Használta a híres borszéki fürdőt s így meg
gyÓgyulva, . 1839-ben lépett hiva~alba, de csak a_z 
1840-iki bölöni zsinaton szenteltek fel. n Kezdeltol 
fogva haláláig mindig tanára is volt a főiskolimak. 
Sőt mindjárt 1839-b~en az aug. 25-én kezdődött zsi
naton paedagogarchává választották. IB 

1842-ben megnősült. Nöül vette homoród
karácsonyfalvi Füzy János tanár és egyházi rŐjegyzö 
s kissolymosi Gyergyai Krisztina leányát, Borbárát 
(szü!. 1818 okt. 18·an. megh. 1895 dec. 2-án.). Csa
ládjának, az irodalomnak, egyházának élt. Az 
1848-9-iki mozgalmakban élénkebb részt nem igen 

'vett, de annál buzgóbban működött halkan, csend
ben az elnyomatás korszakában. dolgozva s buz
dítva és vigasztalva másokat. 

1854-ben kolozs-dobokai esperes lett s már 
1852. óta egyházi helyettes föjegyzö. Szinte egy év
tizeden át él volt tiltva a püspökváJasztó zsinat. 
Végre megjött az engedelem s fl zsinat napjául 
1861. júl. l-je tüzetett ki. Tordán. Székely Mózes 
egyházmegyei fŐjegyző és püspökhelyetles volt a 
jelölt. De az ó jelöltségét sokan ellenszenvvel fo
gadták. Ugyanis 22 éves fia, aki segéd kántor volt, 
megdorgáltatván. Katholikussá lett; a püspökhelyettes 
felesége is gyakran járt a katholikus templo~ba: 
amit zokon vettek töle. A püspökhelyetl~s polihkal 
magatartásával is elégedetlenek voltalc Igy az elő
értekezleten tekintelök Krizára esett. Püspökké ve
lasztották. Azt írja Kovács Istvánnak (1 86 1. jú!. 6.1. 
hogya legkisebb vágy és elő.készület n~lkül _~ent 
a zsinatra, Az előkelőségek kérésc, JóakarOlnak 
biztatása fogadtatta el véle a méltóságot. .,Elszán
tam magamat a rögös pályára, azon elhatározással. 
hogy ezen tul csak azon szentirási elvet tartvR. sze
meim előtt: egy a szükséges dolog I s lemondván 
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minden világí magánügyeimröl. kedvenc 8zenvedé
Iyeimröl. megtBgadván úgyszólva a szív minden 
bálványál, egyedül egyistenhívő egyházam szentsé
ges ügYének szentelem magamat, amint erre már 
es~ü~ is I~tlem. ";i MC!lválasztás8 után mondotl be
szedeben Igy szűlt: "En nem vitgylarn, én nem ke
restem e főpapi hivatalt. tanum az Isten."2I) Később 
királyi tanácsos Jeti. Püspökké választása után kö
zölte a Vasárnapi Uiság (1862. 20. sz.) elsö izben 
életrajzt1f, akkori arcképével. amely fiatalabb kor
beli, mint a ma közforgaJomba levő. 

Még sokal várlak tőle, mikor várallanul el
hunyt. 1875. márciusában meghült. tudögyuladásba 
esett 826-án reggel 6 és fél órakor kiszenvedett .. 
épen nagypénteken. Szülóházát Nagyajfán em Jék
táblával jelölte meg t! kolozsvári unitárius kolle
gium Ifjúsági Olvasó Ön!tépzo Egyesülete. bevonva 
a gyüjtésbe a székelykereszturi és tordai gimnlizium 
ifjúságlit i8. A fekete márvány_táblát L9renz Ferenc 
szobrász készíteUe.~l Feliratát Nagy Lajos fogalmazla w 

Itt uüJetett, lU pattant kl a ueHemi ulkra, 
Mely a Krlza nevet fénynyel övedzi körOI. 
Mint költ6 gyGJté Székelyf6ld eJmev"'git. 
Népdal II nép alk'n. dalban a dalnok is él. 

Az emléktáblát 1882. júl. 30-án leplezlék Ic_ 
ügyanakkor Krlza emlékére a kolozsvári kollegium
ban Kriza-alapot léle"ílellek. melynek kamataiból 
az önképzó-körben szépirodalmi pályadíjakat tűznek 
ki. f:p így a SZékelykereszturi gimnáziumban. 

Kriz,a János nem sokat irJ. 
Igazában Szász Károly írta meg előszőr élet

rajzát s jellemezte ót minden oldalról akadémiai 
emlékbeszédében. Azóts megállapított igaz$ágként 
közkeletú. hogy Krizét terjedelme.ebb. mélyrehatóbb 
Jrodalmi munkáswgában nagy elfoglaltsága. 8zükös 
tlnY6gi viszonyai akadályozták meg. Gyulai Piti ja 
azl m':mdolla a Kisfaludy-TárS8sdgban tartott em-

• 

KriZ6 János emlékezete " lék beszédében : 22 .. Az élet gondjai elvonlók 6. köl
tészettől. A szerény jővedelmü egyház P6pjánok 
tan árkod ni is kelle és segédke'l.ni a kolozfwári la
pok szerkesztői mellett, hogy renntarthassa népe
sedö családjá!." Maga Kriza irja (1868 május 24~ 
Buzogány Áronnak: "tletem örök elszóró. sokfelé 
forgác8016 foq lalato •• áuinak tulajdonitható. hogy 
működésem mindenütt csuk kezdemény, csak gyönge 
vázlat 8 legjobb esetben is töredék mlirad." Má'l 
helyt pedig: "Annyira el volt foglalva egész <,Ict
pályám papi, tanári 8 ujságír6í roglalkozással. hogy 
egészen oda hagytam volt azt a tündérorswgot II 

most csak mint régi édes álom képeire emlékezem 
az azon bűbájos világban töltött óráimrs ... ta 

Ez a felrogás azonban némileg túlzott 8 egy 
kevés helyreigazítás elkél. Külső körülményei nem 
voltak annyira gátlók. azokhoz inkább néhány benső 
vonás járult. Megvolt ugyanis hivatalos elfoglaltsága>
kenyérkereső munkája, de C'/. kordnts~m vol t va
lami leroskasztó, terhes iga. Pap volt. Am fi lem
plomi szolgálatban mindig osztozkodou a második 
pappal. csak ritkán eseU meg. hogy takaréko.ság
ból ideiglenesen nem volt második pap, mint Pl. 
1845. AmelleU a kollegium i tanárok nagyobb része 
akkor még reL~zentelt pap, akik az istentisztelel 
vé"zésében, prédikálásban és úrvac$OfB-oszlósban 
elég gyakran segédkeztek o rendcs "apoknek. bór 
mege.ik. hogy Pl. 1853-b.n csak egy ilyen pap
tanár volt. Székely Mózes. Azonfelül 011 voltak. 
diákok. akik jóformán· maguk végezték a hétköz
napi i~tentí8zteletel, sátQros űnnepeken pedig lj le
gátu.ok. Ma a kolozsvári papok munkáját két dolog 
te"zi felellébb terhe.sé. Egyik az iskolai hí!okt6tó. 
a különböző. egymástól meosze fekvő i.kol(,kb6n. 
Akkor azonban 1l1: unitárius demiben 6 tanítók, II 

gimnáziumban a köz!anH6k végezték fi hiloktttfá:o; t 
• a többi iskolák ból i. oda jártak be valló.okt.-
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lúsra ez unitárius növend k .. 
fl rengeteg módon r I . é ek. A. mas!k nehézség 
akkor mé , ._ d ' c ~zoporodoll Iroda i munka. Ez 

.. g .. ,ze resznyl vol t. 

jól ism;~:f~~\~ft~~?:sn c~~I~ ól it.l(á.ro, Jekakb Elck., aId 
"A jog és fe le /öss Z I viszonyo a t. 8Z t Irla : 
ti 'püspök 1'/ ég negy elosz tásá ban nem nagy 
zésben BII oK ~ yrésl'ze s az . is inká bb az e ll enő r
I . r.~za . il a lt annol kevés bbé vo ll ('7, s u
yos, mert eJn,ok larsfl, El rögond nok. ká li Nagy Elel< 
:~'k~ényes .. e~. gyakorl() ~t I<ormányzó Ic h cl ~ég. ki 
I 1_ r? pusp~k ld l: mar tiz év ig vitte az egyhüz 
~grobb ,?ozgalasát, vitte e rós kézzel. póra tlan ta
PI.nta~olssagg~1 é~ sikcd ól áldva, az egyház hajójtlt 
veszlo rnegova. 2 1 

. ~m i fl tanÁrkodás! ille ti. fl theologia n kc ll e ll 
',anJ tanJ,! .. he tenként . ~éhány órát. Ta nít dogmuti ká l 
cs .m? ra IJs theologla t. dc leginJtább a gya korla ti 
l e l ~IJ:)ftsz:l ork~d~s körébe csó disciplináka l : hom i
le li kat. il turglka f. cura P8sloralisL 
.. t:PP~n így kö nnyebb volt ti mainál oz ujság
IrtlS. akkori k é.n~cJ mes. patriarcháli s módja. Fia tal 
k~raban e~y cVlg volt segéds:wrkesz lőj f" o Nemzel i 
Tarsa /hodo-nak, az Erdé/yi Hiradó he li mellélde
' é ne~. Dolgozgalo U oz Erdé/IJ i H irad6- b •. a Brassoi 
~asw'naP I UJság-aba s később fl Kolozsvóri Köz
/önlJ:b~ . Na3Y Lajos .és Jaka b Elei, l 86 1-ben me.
~Iapllvan a ma IS é lo s mi ndig magas szín vo nóio n 
alló Keresztény Magvet ő- t. Kriza nevére és nép

.s~erüségé re szükSégük volt. A tervezgetésben. a la
Pllásban és a két e l ső év fo lyam szerkesz tésében 
részt vett. ső l nevet is ő ado l! EI ro ly6 iral nak. anél~ 
I(ül. hogy fárasztóbb mu nkásságo t kelle tt volna 
kifejtenie. • 

Anyagi viszonyai sem voltak tú lSágosan nyo
nrasztók. Tisz tes szegénységben élt s nem kiizdÖtt 
nbgy anyagi bajokkal. A papi fize tés csekély volt. 
az igaz. hanem hozzájó rul! tl fél tanó d fi ze tés. 

-
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Cseké ly Iche tetI ti stola is. De ne feledjük. hogy 
t.s"sz t\Z 1894. XXX I. törv{'nycikk életbelépié ig ti 

vtí lópcrckből igen teldn lé lycs jövedelem cselt nem
csal< II Pllspökre. papra . IlI.\nem az egyházi tör
vényszéknel( legldscbb pó tlngjil ro is. E mel le tt vol
tu k kosztos diökok. Kri zo cgy il( tanítvimya. (i szintén 
I<ö lt ő- pa p, Rédigc r GéZA. mago is nilla koszlozo lI s 
nagy szere letI cI s há ládo lossASfal irju Ic az Ö ne lllC
sí t ő körében töltött esziendcitY Ftl lusi papok leil 
nyaika l is il yen házp.kba kü ld ték. I ~endl)zercs leúny
nevelő in tézetek hiján azok ilyen háztIkná l nyert ék 
végső k il(épez te lésökcl. egyszersmind fl h{lzi do l
gokban nagy segítSégére voltak az asszonyntik. 
Szúsz Ká ro ly emlél(be~zédében kedves pé ldúkat 
olvasha lni e viszonyru nézve. Krizti.nok még egy 
Ids vugyonluí. j él okudl : EI Ló rincz-utcai szép kerl . a 
béltús i gyümölcsös. u kőmó li szől ő. A Béld\sban 
most i~ lTjutogaljú\( ozl tiz orgonabokrolt tól (min i 
Erdélyben mondj(ok: boroslyé nbokroklóll körü lve lI 
kőpodo!. a költő kedves helyé t. ahol olyan szive
sen mé lázo lt . me re ngcl l. :!1I Mindez nem cMola ta. 
csupim ném i f' nyhilése ki vá n lenni az idézell s szél
tében c Iterjedt panaszoknak. 

C." lúdi é lele" leijbo ldosobbvoll , amilyen c,ok 
képzelhe tó. Fe l eségéről Fcrencz J Óz~er. I< ri z6 ulódu f\ 

püspöki :izékbe n. flz l írjtt !(ö ltő nl( nekrológjában : "A 
ICA t és lé lek ktt ü nő c1önyeivcl mé ly e rkö lc6 i és val-
1(IS08 é rzés!. fl szív és I<cdély érzelemgflzclags(lgai
va l rillU! é lc lügyességel s ríno m tap inta to t egyes itő 
műve lt hölgy. A I(o lozsvóri unitári us egyhúznak 
olyan papja . papnéja és papi luízlarlúi:lo volt. hová 
m indenld vonzódol I. A papné! a Ittnu l6 ifjúság til. 

evtll1géli umi szen t a.sszonyok kegyességéhez hasonló 
ezer jó té teményéé rt o nyjbnuk nev('zlc. "27 

Négy gyerme!{ök szü le te It : Gyuln_ Kll!mún. 
Irmtl. Lenke. Irmtl th-.hÓnHP08 ko rtl bun elholt. Igy 
höröm gyermcl(c t ncvc lt c l( fe l. Mind II hlHom pél-
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dns Jó gyermek volt. Fiail elküld " B 
nrmel 8ZÓr" de k "" I"" b h olie c8zlerczérc .... u on en 0 11 on II Ih II " " 
lolhrJllu. Cln. JÓdi é lcU'ben C8U /t eye e c, la n~t-
érle. K~dm6 n nu mór 27 éVCR (az.egr816og~o~UPt18 
.s ki r. lorvénY8Zéki jegyző voll. Sgy mulu"8á ', 14.) 
mtívol u Redout emel,.,; folyosójilO8k I . g fl kal
zogo rocsún ke resztü l csc lt B O" OOZ ,0, ~ IC80ny, r?-
(1 873 d 15) A " ezuzu m"Hul 
K- ' cc. . gyo6zesel rendkivül l esúj lo ll~ 

rlzot . De erre IS adol! v igasz taliIs I ti J " 
Lonkfl (oz, 1856, júl. 9" megh, 1890, j ~1.'25t; 8~41 
vég~n. épen ,J6n08 /lopjú n j egyez te e j Kov6cs Júno~ 
~akob k~7~" Ja nuá r IJ"ú n 11 . ltezell levelében ozl irja 
,u o e . !",ek : "Adotl ,UZ ls ten, a könyörülel «Iyju. 

cg.y mús flul elveszett fiúnk helyébe 8 CZ áltol é 
m dcg ~,jjá 8zülc lcl,' jövő irá nli reményem is. meJy: 
rC~!8c8~II !Jgo oly .. v~~o8zlolan sőhHbe honYll tlolt voll 
c, L pár cHkuvoJól azonban 0875" 6Ug, 21.) m ' r 

nem é rle meg. o 
. frói mUnkÓS6tlgól kezdet tő l rogvfl minden ütt 

(" h s.meré8~cl .. ro~udlllk . EI~ó zsengéit mór az AlIlC
'lO~WJl k?zollc.-Ü A RemenI) cí mu zsebkönyv 1839-ki 
fvrol.Yllmu l~H n lö rn c~,eslü l j~ l en nek mcg versei. A 
A kö le le l Schodol (I oldy) Ferenc iomerlel i " Fioue/
me:z~-bcn (1 7. sz.) 6 ozl mo ndja : "K itünilt minden 
tórsnI feJe it KriZ8 János. sercgével különnemú igen 
s[;c~rn C8.és doJgozot~,knok. leginkább o népdl~l - és 
JlrolePlgrt1m~1l6b?~ .. A fiti cimú költeményéről 
Igy 0<61 : _Mily Idd l! feslcse a gyerme ld ko",ak I 
kodélyes hun~" lokar?," beszéd" Egyike kéloégklvül 
leY8z,,,,bb dalolIlknak. (O huzza a ló a leyszebbel l) 
Al. f.ruóvid('u az én Iwzám és Erzsi, hozzóm be
/J)W8 lXJyU kezdelG népdu lokról igy ozól ; "Amo b
bon oz o hov08vilógi egY8zerű . neki búsul! el hutáro
zottsuw. itt o 8.lcgény fiú sé rI ett büszkeSége s o re l
('brc~ t doc délceg kinyomóso, egyrorm á n költői és 
vo ló.' KözlI. epígrummá in kívül. a Hugo Vildorból 
r",d,lulI A fiú ci mG költemény I, (Török vonul óL,,) 

• 
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.s tlzt mondja : "Mutatju. mennyire vun e költönk
nek hatalmában nyelvünk s Cl!I:y ily tömö tt Itölte· 
illényI mennyi könnyűségsel é8 SZépséggel tud újra 
.alkotni. " 

A Remé nu t840· iki. mósodik évrolyomónok 
bírólatóbull már jobbo n lukméltoskodik ugyan a 
<lic8éretekkcl 8 azt mondjo. hogy ~p j ~r6mmóiban o 
többnyire nehézkes é8 d tHflbo8 elóudils mellc tl Itc· 
vese bb szellemei és élt tulólunk. Dc hozzá lC8zi : 
"Szé p fl Szlillelukó alaH d mCi é neke. fl hel yzet 
i( ő!tói relfogtlstívol s é rzclem mélységévcl ; fl Ilóla
érzftlem himlluszi emclkedéijével; ké ll1é pdfllu is oz 
ismeretes modorbon ."uo 

AIIg indult cl liljim, Toldy ~. Vörösmarly 
ojónlutóru az Alwdémio 1841 . szepl. 5-én lu rio l! 
ülésében l. togjúvú válo8Z1olt ~l, ugyunuld(or, mikor 
Ilunfalvy PóI!. l-tenszl munnt . Trcrorlo t is.OI Amínl fl 

Vaclrózsú ll 1863·boll m Cidclentek. u lnUnkllssúgót 
ne mrég újro mcgltczclell Kisfolud y-Ttmwsilg sz intén 
tUf.doi 8orúbo iklalju, mínt dulkö!tól és dul gyOjtó t, 
Egrcssy Góborrol ey:y idejülcg.iJ\J Az Aluldémia a 
Sómuel-dijjul jutolmozto o Vadr6z."Jóh·btll1 meg
jelent Néhány !;z6 a sz.ékcll} nyelujó r6sohr61 d mCi 
nyelvészeti érLekezését. S múr gondollwznolt u Vad
rózsák mósodik Itő te1ének kiadásáró l és !865-be n 
remé ny von. hogy uz Akadémia ti válltllkozásl 8e· 
gélyezi. A nyelvtudomónyl bizo ttsóg ajánluitira meg
vesz a Vad,.ózsá l~ - bó l 60 pé ldúnyI. hOI!l:Y l1 zokot 
részini kUlföldi l1 ópkölléozcli lárgyo ldlal fOHlulkozó 
tudósoknak . rész int belröldi gyújt6knek ojóndékoz· 
hussu. Folytonoson elismeró. bizialó. hivó hangok, 
lárs ulntolmál. 8ojlóbuI1 o nngyl~özönséw körl'be n, 

Pályáján is lonulmi1l1yoi bcvél!l:zése utún rÖI!I:-
13n állást kap, még pedig o legjobb ólItisI. fl ko
lozsvári papsúgol s ti IOHnlaga6obbra e melkedik. 
ami itt elérhető. o püspöld méllóságra. 

Gazdagabb munkös8úgban Icginltöbb be le· 



-

16 Dr. Versényi György 

geskedése akadályozta. Járogatott fürdökre ; volt pL 
Elöpatakon. Kovásznan, Korondon. De ez sem voll 
végzetes, állandó, nyügözö baj. 

Ennyi biztatás és elismerés mellett is ke
vésbbé eleven írói munkásságának más. bensöbb 
okai voltak. T. i. kényelmes természete az Írásra S 

hogy inkább szerelte élvezni. mint megdalolni a 
köllői hangulatoktll. Kellel! volna melléje egy ele
ven temperamentumu, merészebb, biztató szellem. 
amilyen volt ifjúsága idején Szentiváni Mihály, ez
a jeles dalkölló, akinek Pl. MaTosszéki piros páris. 
illetőleg Bekecs alatt Nyárádtere kezdetű dala ma 
is közkedvveltségű, általánosan ismeretes. aki fi
gyelemreméltó novellaÍrónak és elsőrendű publicis
tának indult.B~ Krizának bensö, igaz baratjll volt. 
Halála után Kriza Kemény Zsigmonddal ki is akarta 
adni Szentiváni összes múveit, de részvétlenség 
miatt csak az elbeszéléseket tartalmazó első kötel 
jelent meg. 34 Amíg ő élt, Kriza ugyancsak szorgal
masan dolgozatt. A Remény l. kötetében, Toldy 
szerint, a versek egész sere'gével jelent meg. Pedig 
jóval többet irt a kötetbe, mint amennyit Toldy lát
hatott. mert épen azért. hogy ne szurjon szemet ez 
a nagy bőség, még kilenc álnevet és jegyet használ 
és névtelenül is ír. Ezek: Ajtavári (lvásnál, A csil
lago khoz, Bálványosvár, A bokréta), K, J, (A poli
cáj), T. (Panasz, Könnyek), T. J. (A rózsa és a 
sír), Taraczki (Juhászfi, Amióta szeretek, Dentu
moger, Kakukdal, Kisleány), Taraczk Iván (Álmo
dás, A remete, Muzsa, Dél, A romóncíró), Tündefi: 
(Vajki büszke ez a legény, Éji napok, Beh vigarL 
jár a kaszám. Az én sírom), Vadormi (Csipkebo
kor, galagonya, Az ó- és újhon, Ész és kincs, 
Ég az avar a tetőn), ... Z. (Lerontott vál·Fal, Ifjú 
Napoleon. Pórfiú). Névtelenül jelenik meg tőle ot
tan: A magyar oitéz, Egy rózsatőhöz, Emma, Ki
kötés, A sóhaj. Tehát ebben a kötetben Krizának 

• 

• 

I I 
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saját neve alatt 79 apró dolgozata, névtelenül s ál
néven 34, összesen 113 lát napvilágot. Szentiváni 
1842, dec. \O-én meghalt. Kriza összegyűjtött költe
ményei közt 188 vers van. Ebből Szentiváni halá
láig megjelent 149. S a többiből is csak két eredeti 
költemény s a Milton-töredékek vannak 1849. utáni 
időből jelölve az összes költeményekben. Ugy, hogy 
azután már alig dolgozott valamit, azt is jobbára 
külső kényszerből. Még az Erdélyi Házi Segéd CÍmü 
naptárba is (1840. 1841.) a Remény II. és III. kötetéből 
vannak átvéve közlemények Krizától. Később a 
Kolozsvári Album-ban (1862.), amelyet báró Bánffy 
Dezső, Deák Farkas és Réthi Lajos szerkesztettek, 
Taraczki aláirással két költeménye jelent meg: Haj 
te szép ui rág füzér és A táoozóhoz. A szerkesztók 
csillag alatt megjegyzik: Régibb időben jól ismert 

.és nagyon kedves költő. Ezek is 1849. előttről 
valók. (Lehetnek 1843. előttről is I) 

Némileg újra munkára pezsdült Gáspár Já
nos hatására, aki nevelőül Kolozsvárra került fi 

Zeyk-családhoz. Gáspár szintén azok közé az er· 
dé'lyi irók közé tartozik, akiket nem ismernek. nem 
méltattak még kellőleg. A gyermek- és tankönyv
irodalmi teren jelentős érdemei vannak. Csemegék 
cimú könyve 1848-betn jelent meg, még csak 71 
lapon. De már a II. kiadás 1854-ben 212 oldalas, a 
III. 1864-ben 314. Ugyancsak 1848-ban jelent meg 
népiskolai olvasókönyvének első kiadása, melyet 
Kovácsi Antal unitárius kollegiumi tanárral közösen 
szerkesztett. Az volt vezérgondola!a. hogya gyerme
kek könyveibe . be kell vinni a néphagyományokbó! 
mindent, amí oda illó: versikékel, mondókákat, já
tékökat szóhabarlatot telálósmesét, közmondást. 
tréfát, ~esét stb. Aztá~ fi magyar irók meglévó s 
ide vágó dolgozatait kell felhasználni. de egyszer
smind buzdítni az élőket, hogy írjanak fi gyer~ekek 
számára. S mivel. kivált kezdetben, nem mellozhel-



18 Dr. Versényi György 

jük a külföldet. jeles. elismert külföldi iróknak gyer
mekek számára készült műveit fordítsák a mi jeles. hi
vatott költöink. Föként a Nagy Lajos gyújteményét 
használta fel. de a Krizáét is. Különösen pedig 
Krizára esell. hogy fordítson Rückertböl. Igy készült 
el : A nyughatatlan gyermek. Rege a kis ráróI. 
Az elsétáll rácska. amelyeket gyermekkorunkban 
könyv nélkül tudtunk s tán tudunk ma is. 

Jöttek aztán az izgalmas napok. majd az el
nyomatás, elcsüggedés szomorú korszaka. Képzel
hetni. miként hatoltak ezek az állapotok Krizára. 
aki már 1845-ben, mikor még az egész vilag tele 
volt reménnyel. csüggedten szól. Medgyes Lajosnak 
Búcsú a költészettöl címu versére. rpelyben ez ele
ven izzó lelkú embernél csak pillanatnyi elkesere
dés' jelenik meg. Kriza azt irja 0845. júl. 31.): .. Bár 
személyesen mondhatnám önnek. mily meglepetve 
érzetlem hatását ama költeményének. A búcsúrnon
dásnak lehetöségét hillem. mert lám. magam i. leg
alább hallgatólag. megtellem azon búcsúI. " Máskor 
O 845. aug. 25.) nyűglődéseit panaszolva. mondJa : 
!gy élek és tengek már 'Sok idő óta s ha a hideg 

~aló nem fagylalta le még tollaim mindenikét. de 
már röpülni képtelen vagyok. Ideillaim elvesztellék 
minden varázsukat s a közéletnek. a háznak, a {ar
saságnak egy baj lerhelt szelid állala lellem. Ké p-

. zelheli. mennyire távol már eszemágától is az Iro-
dalmi sürgölődés."ab .. . 

Azonban épen az ötvenes évek vegen ket 
mozgékony szellemű író hatása alá kerül. Jakab 
Elek és rövid kolozsvári tanársága idején Gyulai 
Pál erősen sarkalják. hogy adja ki a Vadrózsák-al. 
U~anis Kriz8. Gyulai szerínt még 1843:.. ~Iej~n: Se
bestyén Gyula szerint má! 1842-.ben. elofl~et~sl felö 
hívást (aláírási ívet) bocsatoll kl a Vadrozsak-ra. 
Az Erdélyi Hiradó-ban pedig 1844-ben jelenh (jan. 
30.). hogy a Vadrózsák-at 7-8 iv nyi terjedelemben 
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lközelebbró1 sajtó alá adja s kéri egyszersmind a 
'közönséget további gyújtésre. De abban maradt. Ám 
mikor Gyulai az ujonnan alakult Erdélyi Múzeum 
'Egyesület első ülésén (1860.) felolva.ta Adalék nép
<költészetünkhöz címú tanulmányát, amelyben épen 
népballadákban való szegénységükrói panaszkodik.:17 

Kriza lelke új lángra gyúlt. Barátait munkára szó~ 
lítja. gyűjteményei bővíti . kiegészíti s föleg Jakab 
€Iek és Gyulai közbenjárására a kiadás költségére 
Mikó Imre gróf is felajánlván ötszáz forintot. 1863-
ban a Vadrózsák megjelentek. 

Azonban mindamellet!. hogy Kriza maga nem 
volt nagy munkásságú író. igen tudo It másokat . 
nemcsak irányitani. hanem lelkesíteni. munkára 
ösztökélni is. Hálás dolgot műveine. aki munkás
ságának ezt az irányát megrajzolná. 

Különben nem az 8 főkérdés. mennyit írt 
Kriz6 s mit írhatott volna még nagyobb energiával. 
Munkássága így, amint van, értékes. hecse'i. 

Költeményeit. halála után a Kisfaludy-Társa
ság gyűjtötte össze s adta ki. 1893-ban. Szász Ká
roly szerint még a költő életében elhatározta a Tár
saság e versek kiadását. S Toldy és mások sürge
tésére Kriza el is szánta rá magéLJ!! Kriztl veje. 
Kovács János gyűjtötte össze. BiráJatra Gyulainak 
és Szász Károlynak adták ki. Gyulai 1893. május 
30-án kelt jelentésében. melyhez Suisz Károly min
denben hozzájárúIt. melegen ajánlja. Egyszersmind 
ajánlkozik a rendezés re s hogy átengedi a kötet 
bevezetéseül t<rizáról mondotl emlékbeszédét. Nem 
tudom. a versek összegyújtőjével szemben miben 
állott e rendezés; a könyv erről nem ad számol. 
fgy a versek eredeti kiadásbeli szövegén hellyel
közzel stiláris módosítások vannak; nem tudhatni. 
ezek a köllö vagy fi kiadók részéröl történtek-e? 
A költemények három csopor/ba vannak osztva. 
igy : 1835- 1839. 1840-1849. 1849-1874. Ez utóbbi-

• 
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ban kel eredeli költemény s fordílás i töredékek 
~1iIlon mü\'eiböl. A lJ. csoportnak majdnem min
den d .. ab,a az IB-lO- I842. idöböl való. Al ig ért
hető, mlCrt kelleti ft halá ri 1849-ig kilolni s nem 
inkább azt ft pár versel a III. csoportba sorozni. 
\1indezeken eg~' esetleges második kiadás segí thet. 
De lesz mcg Krizánek kiada tlan. vagy ide fel nem 
\ ell költeménye is.JU Kovacs János gyakran emle
R'ctle, hogy Kriza kedvvel s rendese" olvasta az 
angol re\'ükel. Ha nagyon meg le lszell neki valami, 
azon melegiben le is rordílolla. Néha nem érlelt 
meg egy-cg)' kifejezést. Kovács megmagyarázta s 
mmdjárt csodálatos nyelvérzékkel meglahi Jta rá a 
legjellemzöbb rnag)'sr szól. Alighanem maradt fenn 
ezek ból valami. 

Kriza költöi é rdeme. költöi munkásságának 
ertéke. azl hiszem. meg van már á llapílva. amin 
keveset mooosilhat a jövendó. Szász Ká roly. Gyulai 
Jeleztek. hogy ö mintegy kél kornak mesgyéjén áll. 
Egdelöl a régibb költésze I halása ala II ir. másfelöl 
úttöröje a valódi népies nE"mzeti irá nynak . Korábbi 
költeményei közt van sonett (A számüzölt). sapphói 
\-ers (.rU QrL'O). sót leoninus epigramma is (Orszá~ 
gos ma ", L'efés). ami nem csoda. Hisz Kriza évekig 
tanult Toroczkón. amelynek s7.omszédságában la
koH az újtordai Gyöngyösi János. kinek leoninusait 
Erdéh"SZcrte ismeri ék. Egy kapufelirata annyira el
terjedt. hogya Kisfaludy-Társaság népkoltési gyüj
teményébe is már mint népi termék kecúlt belé. 40 

Jakab Elek emlili. hogy Kriza korán kezdell ver
~elni. Székelykcresztur~n a poétika-osztályban már 
jll"ában s közli ~ e korabeli latin. mcg egy ma
b ar leoninusúl. O irta a végzet! tanulók nevében a 
szokásos búcsúéneket iS.41 

Főként Bajz.anak s még inkább Garaynak 
hatása alall állot I. Nem olyan szentimentális. derű
sebb. Játszibb Bajzánál. Van bár egy-egy afféle 

• 
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érzelgős. ábrándos dala. Pl. A sóhaj, A könnyek, 
A távozóhoz. Dalait bizonyos melegSég és [öleg 
-ötletesség jellemzi. Sőt ezekben is meg-megcsillan 
epigrammás gúny ja. élce. A nyelvújítás hive szól 
belőle. mikor azokkal gúnyplódik .. akik ellene van
nak e szóröviditéseknek. (U- és Vihon.) Máskor az 
.unió mellett tör lándzsát. (Az árva.) Vagy moso
lyog a szép fogadkozasokon, amelyeket meg nem 
tartanak. (Kakukdal.) A Há/aén.fem helyzet-dal. 
amelyben a pórfiú hazaszeretete nyilatkozik : bar 
ö maga törvényen kivül álló, hontalan. de bizik 
erös hittel, hogy eljö a szabadSág napja. A jobbágy
-ság relszabaditásimak érdekét szolgálja az egész. 
melegséggel meg ir! kis költemé ny. A honn keser;;ö 
leány-ban is bánkódik a leány. mert csatában a 
kedvese. aki bár jobb szeretné vasával El földet 
:szántani. de" kész harcra kelni is a honért. Más 
helyütt virágrüzérrel várja 8 leány kedvesé t a csa
tából. hogy ezzel ékesitse. vagy. ha nem tér meg. 
a maga sirjára tüzzék. (Hej te szép virágfüzér,) Külön
ben hol epedö. mélabús. hol játszi szerelmi dalok ezek. 
(Kártérítés. A csillagokhoz. Vágy. Álmodás. Egy ró
zsatöhöz, Boldog. Ha ez meg amaz volnék.) Talán 
legszebb a már Toldy megdicsérte idi llikus kép: A Fiú. 

Kriza költöi lelkéhez jól ille nek az epigram
mák. Jakab Elek feljegyez te. hogy má r Toroczkón 
kezébe kerültek s kedves olvasmá nyai voltak: a 
biblia. a Hármas história s Ges'3ner idilJjei. Ka
zinczy forditásában. Sokszor mondla. hogy rá Ka
z inczy gyakorolta a legnagyobb h8tást."~ Kazinczy 
különösen a7. epigrammában volt metstere. Gyulai 
az t mondja : .. Epigrammköllészete gazdag ötlet .....,. 
es érzelemben : gúny jával telá lóan ostorozza ti jelen 
ferdesé~eil s lelkesedve" borong a mult nagy emlé
kein. de nem közelí ti meg sem Kazinczy szelle
mességét és csinjá1. sem Vörösmarty mély felindu
lásá t és formatökélyél. " 
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Vannak köztök szerelme t zengö lírai epigram
mák. (Éji napok. A kegyes, A legszebb, Kikötés 
Csillagainl A jándé/" A Idoza t. A mély bú, SzéP. 
könyvek, O/wj/ás). Máskor éle tbölcseségi maximá-
1(61 fejez ki sze llemesen. Hogy Pl. az Hjú mindenil 
szépnek lá l. 8Z öreg mindent sivárnak. (/(éltlzé/s6.) 
Türni, ha lsten os toroz, erény; ha embertöl jön .. 
szégyen. (Erény.) 

Vagy dicsőiti a költészelel (Poéta), meghalá
rozza az epigrammá!. (Az epigramma). 

Gúnyol ál lalá nos bajokal, félszegségekel. [-[ogy 
ki ne szurjá tok. mennyben hagyá szemét tlZ igazság. 
(lgaz .• ág szobra.) 

Van amolyan rendele ire készült e pigramma 
ciklusa is, minI amilyen: A J 2 ég i jegy mérléhJe
lessége i prédikál. T. i. Nagy Förenc tanár fi múlt 
század negyvenes évei ben nagyban buzgóllwdoll 
mérlékle tes:;égi egyjelek alapításán. Mentol' ei me ll 
évkönyvei is adolt ki. Ennek 1842-iki kölelébe irla 
Kriza. Nagy Ferenc kérlére, ez epigram mákat, mind li 
) 2 hónaphoz mér tékle tességet hirde tó verseket zengvén 

Legtöbb epigra mmájána k írásártt azonban 
vagy ft közéle t, irodalom vala mely jeles bAjnoka ~ 
vagy vaJttmely kor-kérdés ihl eti. Egy pár id~gen, 
Rlak is, Pl. Napoleon, Chann ing, Milton. De róleg a 
hazaiak leJl,es ilik. A ludós Benkő József (BenM 
sirjónó { J(özépajlán, Benh6 sirja Közcipajlán), Jó
síka Mildós, aki varózsvesszejével fi regék odc. dús. 
forrásál fakaszlolta szikláinkból (B. Jósiko MiI'/ós
hoz); Kazinczy (Kazinczy ail'jánól); Kölcsey. 61 

nemzeti bánai kóllóje, a nemzeti jogok védelme
zője (Kölcsey, a népszónoh). Cserhalom lá llám az 
ősi dicsőséggel egyetemben Vörösmarty dicsőségé t 
zengi (Cserha lom) . EgéSZ hévvel üdvözli Lendvftyné
múvészelét (LendIJauncihoz). Megemlékszik az ide
gen földben porló, de mindig haz" slrl I~ákócziról 
(Hállóczi sírja). Fől(ént SZéchenyi az eszménye. Az 
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erdélyieknél. .kik lörlénelmi fejlödésüknél. helyze
lüknél fogva óV6t09abbak, mérsékeltebbt>-k, konzer~ 
vativebbek, általában Széchenyi tett legnagyobb ha~ 
lás l. J(riz6 Széchenyi, majd Deák Ferenc e8zméi~ 
nek volt tánlorilhatatlan híve. Epigrammájában 
Széchenyi! mini látnokat, mint politikai vezért ün
nepli (Széchenyi). Wesselényiben a7. árvízi hajÓSi 
lálja. (Az evező.) 

Gúnyolja ferde szokásainkal. Ha nem va
gyunk is hősök, egyre hősök nevére keresztelteljük 
gyermekeinket (A mai hös neueh), S bár nagy
sága ink nem igen vannak, van helyébe teméntelen 
nagyságosunk (Honi nagyság). Izgal a jobbágyság 
f~ l szabaditás6 érdel(ében (Zse llér sírrájón, Pórriú, 
U/·bé .. ). Az unióéri lelkesedik (Egl/esüfé', Egység). 
Ünnepli B. hajózási (Zt'inl:./i) s gondol az erdélyi fo~ 
Iyók hajózhalóvá lélelére is. (E .. dély,) 

Erősen hitt a hún-szél(ely S7.á rmBZtlsban s 
természetesen a hún -magyar tes tvériségben. A Vad
I'ózsáh-ball is gondosan reljegyezgelell minden 
apróságot, ami erre vonatkozólag kezeügyébe ke
'ült : hogy székely szülte a magyari, hogy a dal 
szerin I : Attila volt az én apám, Majd közli B Ré
Juha, Budvárra vonl:tlkozó hagyomány!. Ehhez ft 

feJrogáshoz szenvedélyesen ragaszkodott. Erről szól 
Székclunép dmú epigrammája. 

Attila nére valn'-e l nem akarták hinni j pecl~te. 
Ha levelet ha mutat .. , mondtanak, hinni fogunk. 
Ibl/aattál, .zékely I de vlté.UI fegyvered írta 
Vérei krdnlkaként I Atilla népe vagYOk. 

A költó unokaöcscse, Kriza Sándor. aki egé
szen addig. 6míg a tanílóképzöbe ment, pllspök 
bályjánól nevekedelt. mondja, hogy költőnk ezl a 
ventét gyakran id~zge llt' . Mindnyájan könyvnélklll 
ludlák . Ezzel lelke.ilgelte őke I. 

Azol, ft költeményei, amelyek l egbensőbb 
egyéni érzelmeit rClililc mór it népiesség halására 
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készültek s melegségükkel, egyszerű közvetlensé
gükkel halnak. Gyermekkora szép emlé kei közt járva 
újólag. (esti a természet szépségeit, a szabad. me
lyen vallásos. hú. jámbor, vendégszeretö népet a 
maga nyájas. liszta családi körében s fájón gon
dol reá, hogy újra itt kell hagynia e kedves vidé
kei (Székelykó alatt). A vén körtefa címü szép köl
teményében szülóföldére tér a férfiü, hol gyer
meksége boldog emlékei lengik körül. Törl remé
nyekkel , csüggedten áll ma itt. Végzele tova űzi. 
Hololt bölcsője ringot!. sirja ott nem lehet. 

Legértékesebbnek tartják azonban kezdettél 
(ogva Kriza népdalait, amelyeknek nemcsak alak
juk, hangjuk. nyelvük népies. hanem a költő jól 
ismerle s kifejezte a nep eszejárásál, gondolkozása 
módjál, egész kedélyvilágál. Maga a költó felvette 
a Vadrózsák-ba az loásnál CÍmül is. bár ez ke
vésbbe népdal, inkább Garay modorában készült 
áldomás. De bájosak szerelmi dalai. Amint a le
gény kölódik. hogy vincs szép leánya faluban ; 
gyerünk lovább. hátha amott akadunk ilyenre. 
(Csipkebokor. galagonya.) Bezzeg egy másik di
cséri a falubeli kék szemeket, amelyekben elvész 
a lelke (Az én sirom.). Vagy ahol a leány hány
torgatja, hogy szép. de rátartó. büszke ez a legény. 
csak zsindelyes házba járó. csak viganós szeretó! 
lart. Hát rajta! Kell is neki! Az iS Gyurkája nem 
szeret mást , csak ilyen maga formáju rokolyás! 
(Vajki büs=ke ez a legény.). A féllékeny szerelmes 
a kapuzábél vallalja , Ki jár itten ki s be? (Valld meg 
nekemJ. f!vtikor 8 faluból távozó szegény árva. h u
csúzik kedvesétöl, megható. hangulatos kép. (Arva 
L'09yokJ S bájos dolog. mikor a szerelmes fiu ked
vese szépségét dicséri (Az én s=.ékem Háromszék.). 
Föleq pedig szép az általánosa n ismert Az én vá
gyam cimü. amelynek elsö versszakát rendesen 
elhagyják, csak a második yersszaknál kezdik da -
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lolni : A kis leánY" kertjébe . . . tgy görgetle ki & 
nép a maca számára. 

Gyulai szepen és igazán mondja: "Naiv ér
zelmesség és szelid humor bájosan váltakoznak e 
dalokban, hanem 8 hevp.s szenvedély sehol scm 
hallatja hangját. Mintha a költó kerülné. vagy nem 
volna ereje hozzá. Azonban ehelyett. mintegy kár
pótlásul. a kedves érzelmessegnek néha meglepó 
szépsegeil vesszük." 

Van Krizának egy dala, amelyben B leány 
epekedését rajzolja katona kedvese után (Ki jő 
.amott.). De legszebb három voilaképeni katona
daia. Gyulai igy ír róluk: ,.A költői mozzana!okb~n 
-gazdag határőrségi élet néhány szép dalra lelke
sítette Krizát s valóban e dalok a határörség egyet
len emlékei költészelünkben. Egyik dalban a szé
kely határörök bucsüjál rajzolja. midőn Ferenc 
császár a franciák ellen indítja ökel. Mély felindu
lás ömlik el e dalon."" Egy másik d.lában földí él 
szántva, énekli a határőr : 

NyUj m~lyebben, (e barázda, 
Patlk\l:ént toly könnyem árjll, 
Apámat haború, 
Anyámat sok gond, bú, 
Szegényt elragadta. 

Holnap Indul II Jei:énysig 
Kommilndoba, n incsen menb~g ! 
Zöld erd4 zúgását, 
Vadgillllmb sz.ólását 
Majd meghallom esmég.u 

Egy ha rmadik dal. amely lalan legkilünöbb. v~gd!'1t 
székely katona álmadozása. Amint Idegen [oldon. 
egy ra árnyékában hazájára gondol.C> .' 

V6n még Krizának kél népies, hangu ,es r~l 
fogasü költeménye. Az egyik ; Looa~ keresi,. rQJt~ 
üL Kedélyes bölcselkedéssel lelt _~h,!, meh . eg} 

népies naplarban Jeleni meg d oszor. A mmnk 
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Ének az ~./oetetl magról, 6z elvetett. csírázó mag
ról, zsendulő ,:clésrő!, sarló alá kerülö érelt kalász
ró~. melyet vidám énekszóval, elégedellen hólós 
sZivvel aral le fl magyar nép, 

A Krize-emléklábla leleplezése alkalmával 
Gyul~j P~I a Kis,faludy Társaság nevében üdvözle
I ~.I ~ul.~ve~. 011 18, azl mondja, hogy Kriza. mint 
ko lia uJ huri penditeIt meg fi magyar költészetben 
a székely nép örömei és fájdalmai húrját. 47 • 

Mikor K~iza vcrsei fi Kisfaludy Társaság ki
adáoában megjelentek. a Budapesti Szemle l. a . 
Jcgyü ismertetője is azt írta : "A Kisfaludy Társa
st\g e kötettej nagyon érdekes olvasmányl ado ti 
azok kezébe, kik nemcsak fi legújabb, a legclivtt
losabb ízlést keresik, hanem igazán érzékük van o. 
költéozet iránI. Mintha egy coendes hegyi táj nap
sugarába menekülnénk, mikor a kötet egyes szebb 
darabjait olvassuk. E köllcménycknél ma már az. 
irodalomtörténeti érték mindenesetre nagyobb, mint 
fi költő i. De Kriza adott olyant is. amit mástól nem. 
tanult ; értjük székely dalail. Ilyent más költőnknél 
nem találunk. Amily egyszerúek, igénytelenek, oly 
becsesek. Székelyország levegője él bennök s fi né
piesnek igénytelen bája úgy ömlik el rajtok. mini 
hullámzó kalászokon a napsugár. Van igye kötet
ben 10 - 15 dal. amely mindig becsesebb leoz. mi
nél régibbé válik o elmondhatjuk. hogy csonka BZ 
a magyar Bnthologia. melyben helyet nem roglal 
nak. "48 

Száoz Károly is (-á-d. mindjárt a költő 
halála után azt írja a Vasá,.napi Ujságban közölt 
(arcképes) életrajzában. hogy azon B kevésen , amil 
Iri. egy nemes lélek amily szeretetreméltó, épp oly 
határozott költői egyéniség, a mély és igaz érzés s 
fi nagy példányokon finomult nemes ízlés relismer
hetetlen bélyege van" 

Mikor pedig fi költemények me~jelenlek. 

• 
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ugyanez az ujság irodalmi rovatában azt mondja, 
hogy költeményei közt van elég olyan. mely örökké 
szép marad s néhány szerelmi dala 8 azok az erős. 
melancholiával lelt dal ok. melyekben a székely 
szabadságol siratja. szívünket ma is megkapják.bol 

Az Egyetérlés pedig az emléktáblB leleple
zése alkalmából, kivonatolván Szász Károly aka
démiai emlékbeszédét. Krízist mint a Vadrózsák 
8yújlójét méltányolja. Vergeit jóindulatú szárnypró
bálgatásoknak nevezi, de a végén mégis 8Zt mondjft~ 
hogy KriZ8, mint eredeti költö is. nem jelentéktelen. 
helyet érdemelt ki irodalmunkban.&t 

Az Élet is egy pár sorban ismertetven ft meg
jelent költeményköletel, kicsinylöleg mondja, hogy 
Kriza költeményei közepesek. De hozzáteszi: "Né~ 
hány katonadal és egy pár bájos szerelmi költe
mény kivételével. melyek népie~ termékeink legja-
vahoz ' sorolhatók. "á; l 

S érdekes, hogy Kriza. ez üde. népies köllc
ményeket Petöfi előtt írta. Nemcsak ö, f'gész cso
port fiatal erdélyi író volt ez idétt. kik a nép köré
ben élve. 8 népet ismerve. népdalokat írtak. Akad
tak köztük tehetségesek is, mint pl. 8 már említelt 
Szentivánin kívül Gálfi Sándor. Tiboldi István. Név
röl nem ismeri öket 8Z irodalom, aminthogy az 
erdélyi magyarság irodalmi munkásságának, iro
dalmi törekvéseinek. sikereinek ismerete mind maig 
felettébb hiányos. Pedig ennek a sajátságos. külön
leges földrajzi. etnographiai és jogi. politikai viszo
nyok közl eit. rejlődött röldlerületnek mégis csak 
megvolt é~ megvan a maga jellegzetes története. 
Igaza van Ferenczi Zoltánnak. mikor azt mondja: 
"Erdély fontossága sem a történelemben. sem a 
magyar művelödés terjesztésében nincs eléggé mél
lányolv8. Erdély nagy kezdeményezésekkel örökí
teHe meg hatásait a magyar nép fejlődésében; .sől 
egyetemes emberi eszmék is megértek benne. amm& 

• 
• 
• • 

• 
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pl. a vallásszabadság eszméje. Itt van kezdete a 
magyar és nemzeti keresztény mÚveJÓdésnek. lu 
vannak az első nyomdák, prorestáns laninlézetek, 
irodalmi központok. Idevaló az első magyar nyel
ven iró filozófus. ki nemzeti múvelödésért rajong 
-és áldoz; az elRó eposzíró, ki lángra gyújtja Vö
rösmarty lelkél ; az első nyelvmíveló társaság; az 
első regényíró, ki e müfajl a nemzeti irodalomba 
és éleibe beolt ja. Sől a nemzeties-népies költészet 
lelke is legelőször igazi tisztaságában erdélyi szé-

. kely költők lelkét ihietle meg.,, · ' 
Kriza forditolt a németek közül Schillerből, 

Rückertből, Heineból s névtelenektől. A franciák 
közül forditolt Lamartineből, Hugó Victortól. Ugy
látszik, egy időben német fmditásokból komolya n 
olvasgatta az orosz költőket, népdalokat. Ismerem 
kél novellafordítását is: A cserkeszleány (orosz 
novella) és Horodenszky Kons/antin (kozákrege)-" 
Az angolok közül: Sums, Wordswort, Milton után. 

Gyulai azt mondja: "Mint müfordító. éppen 
nem taposott nyomokon jár, sőt mintegy tiltakozni 
laiszik Kazinczy múfordítási elmélete és gyakorlata 
ellen. Nem azoknak fordit, akik inkább csak ösz
szehasonlítás végett olvassák a fordítási, hogy 
vajjon visszatükrözi-e az eredeti mindennemü 58-

játságait. hanem azoknak. akik 8Z eredetivel nem 
gondolva. élvezni akarják a művet. Nem igyekszik 
idegen szólásmódokat, fordulatokat ültetni át nyel
vünkbe, megelégszik azzal. ha egészen magyarul. 
sót magyarosan tolmácsolhatja az eredetit. Amit 
Hugo Victor, Lamartine, Heine. - Rückert műveiböl 
'lorditott, mind igen jeles; de legszebben rordította 
Wordswort és Burns egy-egy dalál. Az AJ'aló leány 
egyik logkitünöbb Iirai forditásunk. Mintha a skót 
és székely költő szellemi rokonságban volnának 
egym.ással. mintha e kél hegyi nép élete és költé
-szete csak egymást másol ná. Valóban alig volt va-
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laki inkább tura hivatva, hogy Wordsworth es Burns. 
költeményeit nyelvünkre fordítsa, mint Kriza." 

Az Élet bírálója is azt mondja: "Egy pár 
csinos fordítás is van a kötetben. Ezek között leg
gyöngébb a Milton-töredekek fordítása, világos bi
zonyságául annak, hogy Krizának csak a népies hez. 
volt érzéke és hajlama. "~5 

E töredék-forditásokból bajos ilyesféle követ
keztetést levonni. Aligha gondolt Kriza komolya n az. 
egész Elveszett paradicsom lefordítására. Valószí
nűleg mások igyekeztek rábeszélni. hogy mint pro
testáns főpap is, legalkalmasabb volna e munka 
elvégzésére. Amit fordított, csak úgy hevenyeszhelte. 
A költészethez is, mint minden művészethez, foly
tonosan gyakorlat kell. Ha valaki egy századne
gyedig pihenteti a lant ját, bizony gémberedett uj
jakkal már nem pengetheti művészien. Ezt bizo
nyítja két kései eredeti verse is. Az Emlékül dmú 
alkalmi versike, a kolozsvári unitárius leányiskola 
javára rendezett enek- és zeneünnepély alkalmakor. 
A Himnusz az erdélyi unitárius egyház háromszá
zados évfordulójára (1868. május 31.) készült. Mind
kettőn látszik, hogy költő írta, de a technikája bi
zonytalan, elmaradt. 1868-ban már nem így írtak. 

Mindezek mellett, a közfelfogás szerint is. 
Krizának legnagyobb érdeme, legértékesebb mun
kája a Vadrózsók összegyűjtése és kiadása.áG Egyik 
főerőssége. hogy pontos, hű kiejtéssel közöl mindent 
s híven minden ízében. amint ji nép mondja. Maga 
írja: "Nagy gonddal voltam arra, hogy fül nem hal
lolta szót ne közöljek s amit közlök. lehetőleg sza
batos értelmezéssel és saját vidéke hangkiejtése 
szerint adjam." Így a nyelvészet számára megbíz
ható adatokat nyújl. Mikor a Magyar Nyelvőr meg
indult. a szerkesztő felszóllitásában. hogyan gyűjI
sük a néphagyományokat, követendő péláául ajánlja 
Kriza VudrózsáiL . 

• 
, 
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Gyűjtése nagy lerülelre terjed ki. Közel Ud
vorhelyszékröl. ahol is a Keresztur-fiszéki terület
ról gyúlt őssze az anyag legnagyobb része s innen 
is főleg ft f-ehérnyikó mellékéről. A kisebb rész a 
Havasalja. Sóvidék és Homoród mellékéröl való. 
mely utóbbi helyen ft Keresztur-fiszéki hangkiejtés 
már a háromszékivel érintkezik. A háromszéki gyűj
tés tulajdonképen csak Sepsi'izékre és Erdóvidék
nek a Sepsihez közelebb eső egy pár helységére ter
jed . Maros8zékról képviselve van aNyárádmente. 
az Udvarhelyszékkel szomszédos Sóvidék. Felveszen 
a szomszédos Mezöségről is kél ' dalt. inkább csak 
mutatóba. az oltani tájszólás kedvéért. A néptöl 
címen egy csoportba foglalja azokat a feljegyzése
ket. amelyeket Erdély különböző vidékeiről kapot I. 

De felveszen Ismeretlen szerzőktöl címen fél
népi eredetű köJteményekel is, amelyeken már érez
heló az iskolás ember eszejárása. Szombatos ér.e
keket is a szombato8ok régi énekeskönyvéből. Végre 
ismert költők népies dalai ból. 

Másfelől figyelme kiterjed a néphagyomá
nyoknak majdnem egész körére. Közöl dalokat. 
balladákat. gúnyverseket. házasító-dalokat a fonó
ból. párnástánc-dalt, regös éneket, gyermekjátéko
kat és mondókákat, öntöző versikét, tánc-szókaI. 
taléJós meséket. szólásmód oka t, közmondásokaI. 
népies időszámítást; állatok hangutánzásál, család
neveket, állatok neveit Végül népmesékel is közöl 
s egy becses tájszólárl. 

S mindezekhez értékes jegyzetek járulnak. A 
kénosi regölésröl Jakab Sándor ír tájékoztatót. Ezt 
6Z érdekes népszokást elöször Plander Ferenc is
mertetí még 1838-ban Cöcsejből. (Tudományos 
Gyűjtemény. VI. kötel.) Majd 1860-ban. Plander 
közleményéröl mit sem tudva. Torkos Sándor Za
laegerszeg - vídékéről (Magyar NyelDésze!.). Hun
(alvy Pál becses megjegyzéseket fúz hozzá, össze-

• -
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hasonlítva ft kétféle szövegel. A harmadik közlö 
Kriza. Ezekböl az apróságokból sarjadzott ki kesöbb 
Sebestyén Gyula nagybecsű terjedelmes munkája.t·1 

A lánc-szók nál Tiboldi István ír érdekes is
mertetést a székely táncról és ft csujogatásokról. 

A népmeséknél maga Kriza beszél a foly
vást élö népmese-költökröl s megjelöl egy pár friss 
keletű mesét. melyeknek szerzóit névleg is közli. 
[gy, hogy [sihán királyúrTi költője Róka Tamás. 
Megölö lstéfán-é Puczok Geci bá 8 Fa Miska. Ez 
azlán Arany Lászlónak alkalmat adott értékes meg
jegyzésre. helyreigazításra. Kimutatja. hogya Meg
ölő lsléfán meséje megvan Merényinél is (Duna
mel1éki népmesék. II. 7. 8Z.). Sót Tárkányí az Élet
képek-ben már 1847-ben feldolgozta . AIRPeszméJe 
pedig az ind mesékben is reltalálható. Fejtegeti, 
hogy mily kevéssé lehet bízni az ilyen népmese
készítök eredetiségében s általában érdekesen szól 
a mesevándorlásróJ.á8 

A jelentéstani tekintetben nagybecsű Tájszó
lár-ban relhasználja Lőrincz Károly háromszéki s 
Imecs Jakab csiki. már megjelent közlése it s ameny
nyire lehetell . az Erdövidékről származott Baróti 
Szabó Dávid Kisded szólár-ál s az Akadémiának 
1838-ban kiadotl Tájszólór-ál. Nagy segítségére volt 
két székely tanáriársa : Pap Mózes és Marosi 
-Gergely. 

Nemcsak meg voltak munkatársai. minden
.Iéle gyújtó a diákok köréből ís. de pl. CáJ(i Sán
·dor, Kiss Mihály. Nagy Lajos eg'ész értékes gyűjte
ményüket átadták neki. Vannak, akik azt mondják. 
hogy Kriza nem annyira gyűjtője, csak szerkesz
tője volt a Vadrózsák-nak. Ez igazságtalan követ
keztetésekre vezethet. Kriza gyűjtött. A gyűjtésben, 
feldolgozásban érdemes férnak hathatósan segítet
ték. Hálásan meg is emlékezik róluk f'.évről~névre. 
Sót egyikről-másikról külön is röljegyzi , hogy pl. 



32 Or. Versényi György 

Kádár I{alo (II.) Gálfi Sándor gyújlés.; Bálo,.i 
Boldizsár és Bodrogi Ferencné ft moldvai utazás
rói ismeri Ürmösi Sándoré. De ó voll irányító szel
lem. övé 8 munkában az orosz/{t nrész; keze. lelke 
olt von minden soron. A Vad,.ózsók az Ó nagy. 
elévülhetetlen érdeme. Annál inkább, meri Kriza 
uttöró voll e léren s ha idejében hozzá ncm rog a 
munkához. sok becses adai e lkallódott. örökre el
veszet! volna. 

A gyújteménynek nagy ha lása volt. Erdélyi 
gyújteményében éppen a székely népköltészel fe
lelle szegényesen jelent meg, ami arra a következ
lelésre vezele tt. hogy Erdély S a székelYSég ke
vésbbé köllói haj lamú. Krizában már Erdélyi elótt 
megfogani a gondolal. hogy gyúj lse a néphagyo
ményoket. Kész gyüjleményc volt. Amelyró! az iro
dalom is ludomásl vett már. mikor Erdélyi felhi
vása megJelenI. O há l. ak i ragaszkodott gyűj leménye 
önálló megjelenéséhez. nem küldle be a magáét. . 
A löbbi erdélyi gyújló szinlén Krizához csatlako
zott. Igy azlán nagy meglepelésl okozott. mikor e 
mcddönek vélt világból egyszerre ilyen dús és ér
lekes gyűjlemény jeleni meg. 

Különösen nagy feltünésl keltell a magyar 
népköltészeiben egy. mondhalni új műfaj. a ballada 
felbuzgása. Baresai-I már elóbb közölte felfedezője. 
Nagy Lajos. a Kolozsuá,.i Közlöny-ben 0858. 81. 
sz.) s Erdélyi nyomban egész fejlegelésl iri róla fl 

Szépirodalmi Közlöny-ben. egész elmélelel alapilva 
ra." Arany János a Szépirodalmi Figyelö-ben (1862.) 
sZinten elóre közöl szólásmondasokat és népdalokol. 
Gyulai Pál pedig ugyanott a Bálori Boldizsár és 
julia szép leány cimü b611adákal méltalja. A gyüj
lemény megjelenése ulán Greguss Ágosl bóven fe l
ha8ználja e balladtik6t balladaelméle iében."" Csen
gery Antal ft Pesti Napl6-ban ismert eti. 

Pör is kelelkezell nyoman. A románok e l 

Krize. MnolS em ll'kezele 

ukorlúk v itatni Kömio(Js Kt,lenwllnlÍ, mujd Molnút" 
Anna eredeliségél.° l 

E gyüjteménnyel. mini Jukul> Elek hche~t!n 
megjegyzi, ti llandóttn B székelyek re lerelödlk. it ri",ye
lem .a:! Mikor népies irányú költészetünk ü;t epigo
"oknál annyira elsckélyesedelt. akkor nyilik meg im 
ez üdild. liszia forrás. Al:6to úllandótln gaz.dag 
kincsesbánya, melyböl folyionosun meriInek nyt'l
vészek. ethnogruphusok. mübölcselök. 

A nyelvészek mindjart kezdetben örömmel 
kaptak rajla. Fogarasi Júno!:> u Vudrózsok ulapján 
is bizonyítja kedvelt elméleiéi, ti hun-sz<,kclv szur
mazásl. De azlán fcldoll,{ozzo 8Z unyugol. Jell~mt'zni 
Igyekezvén ti székely nyelvjárásI. HiHllkozik Krizo 
lonulmányúra is. felhasznúlván !lzt. c~tJk Ll szen
veclö igékre vontltkozólag tér el némileg Krizulól. 
\'a laminl állIisi foglal az ellen ., alJits" ellen. mell' 
Ll Fog segédigének. mini jövórö! szólónak u szt'kp!y 
népnyelvben létezését lagadJo.r.J 

Kriw berlini tartózkodösa h6tussul volt arm. 
hogy ti néphagyományokk,,1 fogI6Ikoui·k. de Inkább 
csak meserosi thetle lőrekvcseiben s ln.lnyHotltt. MCI(
ismerkedet! a gyüjtés tudomónyos módsz('revel Ez 
II gondolol mór gyermekkorában k .. üródhclcll 1.1-
ke ben. Maga mondja II \'auro::súk JPI()'Lt~l('iben. 
hog> gyermekkori derek IttnílójH. St·br·... púl S;:k~t 
yyön!Jörködt~t6 uilági énekek cimt-n mind~n tanit
nínyávül szokott egybefü.l.elnl PHPirin:kl·l. beldnilv8 
dullamaikal. Ezt II cantu61isl felhs't/nulJH ft \ 'ud
rózsúk-ban is. 

Örvende les. hog\ e bec.:sC'!S &\ úJIt"Olt.'Oyt fl 
Kisfaludy-Tár'Sasáll Ujra kittdia. Kriolit élf(·k(·J)evel. 
ön(·lelrajz8\al. Gyulol Pulhoz jrl le\ rl"I\e1 klbő
\ilve S kritikai jegyzetekkel i!l ella" u. ~·be~l}"én 
Gyula i{{\ ad ~zámot l" kiudásrol .. A sok l~kJnlel
ben hibás. de n6gy c:; c.'r!t.>ke" iroduJrn l mullt«J 
biró első kiadás lelj<>s cycszel t~flnlhelelll'lI k.inun 

• 
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szövegnek lekinfeUük. Kegyeletes gonddal meg
őriztük a székely nyelv hangtani lejegyzése!. Tud
tuk. hogy az ilyen mérték ü tJjnyelviség már na
gyon megneheziti ti. népköltés egyszerú bájanak 
érvenyesülését. Ámde tisztában voltunk azzal is. 
hogya székelység e tökéletes nyelvemlékeit ma 
már nemcsak a nyelvtörlénel, hanem a magyar 
nemzet kialakulásának és elhelyezkedésének leg
régibb történelme is nélkülözhetetlen kúlfején~k 
tekinti. A széltelyek eredetének kérdésében ugyanis 
éppen azoknak a finom tájnyelvi árnyalaloknak 
van döntö szerepük. amelyeket Kriz8 még a keve
redési folyamat kezdödése elő It megfigyelt" ,64 

Vikár Béla összegyűjtötte a \,adrózsák dal
lamai!. Ezt is közkincscse kellene tenni. 

A Vadróz:sók megjelenésekor a gyűjtemény 
elsó kötetnek volt jelölve. Olyan hirek terjedtek el. 
hogya második kötel is kész, csak kiadóra _vár. 
Meg is jelent lapokban egy-egy közlemény." A 
Fővárosi Lapok-ban (1866. 17. sz.) egy eim nélkül 
köz"étett ballada (lhon nevekedik egy 'ekele 'elhő). 
meg ennek Erdélyinél elöforduló variánsa küH,öldi 
rokonságait részletesen tárgyalja Abafi Lajos.68 A 
Magyar Népköltési Gyiijlemény új folya ma I. kö
tetébe is (1872.) feivelI Gyulai a Kriza gyűjtéséból 
két balladát és két mesél. 

A Magyar Nyelvő,. megindultakor e folyó
irainak szorgalmas munkatársa let! Kriza, aprósá
gokat közölvén gyüjleményéböL67 Kriza halála után 
is maradtak még a Nyeh,ór-nél apróságok, amelye
ket azlán közölgetetl.6S 

Egyik kolozsvári lap már 1873 elején ujsá
golja. hogy Kriza még abban az évben kiadja a 
Vadró=sók második kötetét.G9 S amint a köllö meg
hal. Szász Károly ( . á - r) a Vasórnapi Ujsóg-ban 
irt nekrologjában . 8 Vadrózsók-ról szólva. a~t 
mondja : .. A hasonló terjedelmú második kötetre IS 

• 
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ÖS'ize van hordva az anyag. A kötet rendezésében 
s nyelvtani feldolgozáSában is előre haladt már 
annyira. hogy munkája ez utolsó. érett gyümölcsé
nek elvesz.~sétöl. bekövetkezett halála miaU. alig 
ta~thatunk. Emlékbeszédében pedig ugyancsak Szász 
Karoly azt mondja 1875 végén, hogy az Akadémia 
még Kriza életében elhatározta a Vadrózsók má
sodik kötetének kiadását. Valóban Kriza a kiadás 
eszközlése végett az Akadémiához fordult . ahol a 
nyelvtudományi bizottság rögtön a kiadás mellett 
fogla~~ áll~sl, de a kötet kéziratát nem tudta meg
kapm. Ezerl az l. osztály 1875. jan. 18.,iki ülésén 
elhatározzák, hogya Vadrózsók II. kötele vétessék 
f::1 az. akad~miai kiadványok közé s költségeit pót. 
lolag tktassak he a költségvelésbe. egyben Krizát 
felszólítják gyűjteménye benyujtására. Ebben halála 
megakadályozta. 711 

A néprajzzal és nyelvészettel foglalkozók nag)" 
érdeklódéssel várták az új munkát. De az Akadé
miához felérkezett kéziratok közl csak a Vadrózsók 
első kötetének sajtó alá rendezett eredeti példánya 
volt meg, azonkivül nagyobb. részint feldolgozatla
nul. azon nyersen, avatatlan kezektöl naivul felje
gyezett. sok tekintetben értéktelen néphagyományok. 
Ám ebböl is ki lehetett Valasztani egy csarnóI. me
lyet aztán, miután Benedek Elek irodalmi alakba 
öntötte, a Kisfaludy-Társaság Népköltési Gyüjtemé
nyé-nek III. kötetébe vetlek fel. Gyulai Pál és Aranv 
László nagybecsü jegyzeteivel. Igy is jeles gyüi
temén} ; különösen a bal/adák és dal ok. Kriza azt 
mondja a Vadró::sók elösza\'ában, hogy a mondák. 
babonák, á lmok. népszokások. ünnepélyek stb. fi 
második kötetre maradnak, valamint fi népmesek
ból is csak egy maroknyit közölhet, mintegy mu
tatóba. Mindezekböl azonban nem kapunk egyebet 
(a balladakon és dalokon kivül), mint négy mesél 
(Szerencsének s::erencséje. A teikül. A táltos ki-

• 
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,'ályleóny, Mondjad hát: széna), két helyi mondát 
egy Krisztus·mondát. ". . 

Apróságok (családnevek, helynevek, taJszok) 
ezután is jelentek meg fl Nyelvőr-ben, ~int ~ ~ze~
kesztö megjegyzi (XXVIII. 3.), a Nyelvor regl kI
adatlan kézirataiból · s hozzáteszi: Krizának ezen 
adatai jobbára Kiss Mihály erdövidéki gyűjtö fel-
jegyzéseibö! valók.71 . 

Ami fl nyelvészetei illeti, Kriza nem voll 
szakszerű nyelvész. de érdemes és megbec,sült mun
kássága van ezen fl téren )5. Az ö ereje abban 
állot!, hogy jól ismerte fl ~zékely nyel~et, a.nnak 
minden csínját-bínját. Gyűjteménye megbl~~tl.tOJ .fo.~
rás fl nyelvtudós szamára. De ott van fugge,ekul 
Kriza értekezése is: Néhány szó a székely ny~l~
járásokró!. Ebben a székely nyelvterület felosztasat 
illetöleg, Budenzzel szemben, aki az e~-e~ (HaroJ?
széki esik, Gyergyó) és az i~-,es, nyu~~.h (~aro~szek, 
Udvarhelyszék) székely nyelvJarast kulonbozteh meg, 
aa e'-zá háromszéki és az ö-ző keresztu,r-flszekl 
nyelvjárást veszi fel. A. többi vidék beszede hol 
egyik, hol másik nyelvJaras Jellege! hord!a _magan , 
vagy a két nyelvjárásnak nagyon IS feltuno egybe-
találkozását mutatja. _ 

A legújabb tlyelvtudomány is eli~meroleg 
nyilatkozik róla. Horger .~nt?l azt .,mc:m~Ja, ~Ogy 
udvarhelymegyei nyelvsBJalsagok kozlesebe!'l J,gen 
gazdag Kriza tanulmánya S b~r töb,? elemi, tev~
dése akad. de mihelyt nyelvtenyekrol. fT1egf~gyele
sekről vagy ezek alapján való hozzáve1esekrol van 
szó ma is megállja helyét.72 

. A 
' Másfelől fontosak semasiologiai adatai; 

Vadrózsák-hoz egész székely tájszót?rl ~~ll~kel, 
hol az egyes szavak j~len,tésént;k me~?l1aPJta~~~ab 
nagy körültekintéssel es blztossa,ggal, Ja: ~l. Keso~8 
észrevételeket közöl az Akadéml~ kl}~l~asa~an me, 
1838-ban megjelent Magyar TaJszotar tobb sze-
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kdy s~ayára.73 Ilyen szelleműek Nyeluör-beli ap
róbl;> közleményei is. Ha felmerül valami kérdés, 
hozzászól , mondván ~ nálunk így van. Például : 
szép lsten hírével. E szólás helyességét Steiner 
Zsigmond kétségbe vonja. Kriza szerini alkalmasint 
az lsten híré-I egy s7.ónak veszik; lehet különben, 
hogy általános használalú.'4 Adalékul Szarvas Gá
bornak Az ikes ragozás kérdése címú cikkéhez 
hozzáfűzi. hogya keresel-, olvasol-, nézel-féle ala
kot a székely nép nem használja, hanem így: ke
ressz , olvassz. nézsz.'a 

Toldy Ferenc az Akadémia nyelv- és szép
tudományi osztályának 1858 április ll-én tartolt 
ülésén egy 1532-ben írt, eddig isrr:eretlen, magyar 
codex-et mutatott be. Leírta röviden. hogy 12-rét 
alakú hártyacod,ex, a hiányzó 9-ik levele n kívül 
egész és ép, 49 levél böl áll. középnagyságú, nagy
részben kapcsolt, újgól szépírást mula!. Imádságok 
vannak benne. Leírója Garay Pál dömés barát, 
1532-ben, mint a colophon megjegyzi. Elsö lapja, 
melyre festett kezdet volt szánva. üresen maradt. 
Innen 8Z elsá sorok híja. Ami rajta látható, ké
sőbbi, Kriza János közölte vele használatul s az á 
közbenjitrására jutott az akadémiai könyvtár birto
kába. Kéri az Akadémiál. hogy Kriza-codexnek ne
vezzék" Igy jelent meg a Nyelvemléktár-ban, Volf 
György rövid ismertetéséveJ.7í 

Jelentős -Kriza minI egyházi szónok s az 
egyházi irodalom művelője is. Beszédeiben sza
badelvű, rationalis irányban halad, nemcsak maga, 
hanem így vezeti papjait is. Beszédeinek világos 
szerkezetével. egyszerű, jellemzetes nyelvével. goo
dolptaival s a kirezgá igaz érzéssel mély hatást 
bírt kelteni. A Keresz/ény Magvető-ben több be
széde jelent meg. 78 Önállóan is, valamint a Kö
nyörgések és egyházi szent beszédek című gyűj
teményben (Kolozsvár, 1895.). 70 
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Szétszórtan megjeleni s a még kiadatlan 
egyházi beszédeit érdemes volna összegyűjteni 
és sajtó alti rendezni. Az unitárius és református 
papok érdeklődé~e bizlosítná a munka kelendő
segél. . 

Elénken érdekelte Krizát az énekeskönyv 
ügye is. A HaloHi énekeskönyu-el újra dolgozta , 8 

mai korhoz alkalmazva s egy pár ihletett eredeti
,'el megloldva. Szerelettel foglalkozott a szombalo
sok régi énekeivel. Az Akadémia 1851. szepl. 22-én 
tartolI .. öszves kis ülésen " a titkár felolvasta Kri
zanak Lugossy Józsefhez irt levelét, amelyben is
merteti li kolozsvári unitárius kollegium könyvtárá
ban levő s 1617-böl való codexe!. amely föleg 
szombatos énekeket tartalmaz.80 A szombatosok 
nagy alakjál, Pécsi Simoni is kedvelte. Cikkelye 
jeleni meg: A szent atyákból kiszedegetett tanul
ságoR Pécsi Simontól. 'Sl 

Népiskolák számára megírta A keJ'esztény 
Gal/ás elemei kérdésekben és releletekben cimü kis 
kátéjál. Nagy katekizmus-a a serdülteb b ifjuság 
számára készult. Mind a kettővel a hit- és erkölcs
tan tanításának fontos szolgalatol lelt. 

Mint tanár. egyszerű . világos elóadasaval rő
kénl arra törekedett , hogy tanítványait nagyjelenlö
ségü papi pályájokra gyakorlatilag is előkészítse . 
irányílsa. az élet munluissagára. kuzdelmeire fel
fegyverezze. Egyik legderekabb lanítványa, Rédiger 
Gém, érdekes feljegyzéseket vetett papirra Kriza 
tanári eljárásáról.~ Előadásai, az Ü. n. kurzus-ok, 
kézirati füzelekben maradtak fenn. Szakemberek 
feladata volna ezeket megvizsgál ni. értéküket meg
á llapítani, esetleg közzétenni. 

Néhány u#nitárius tanár öt kötetnyi! fordított 
le az Egyesült-Allamok nagyhírű egyhazi szónoka
nsk és bÖlcselójének , Channingnek múveiböt83 

Ehhez Kriza írta a bevezetést. amelyben tömötten . 
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~e j.ell~mzetese.n ~s . ér~ekese.n ismerteti Channing 
e!e.tet es munkassagat, Jellemet és hatását. Ö for
dltJa egyszersmind a gyűjtemény végén álló beszé
del : T uc~e~mann Józse' hiltudor élete és jelleme 
~ele~f • . akl fol,eg a szegények szamára felalJílandó 
I~~klpaszlorsagok érdekében rejtett ki áldásos mü
kodest Ezek a kölelek a szabadelvű Iheologiai 
eszmek . terJesztéséb~n jelentés szerepel jatszot
lak. '. Knza kezdetlol logva érdeklódéssel kisérte 
r? rdJ~asukat s Igyekezett a vállalal sikerét bizto
sitani. 

. . Érdeklödött a régibb papok iránt is s a Fő-
varos' Lapok 1873. lebr. 9-iki számában közli Géza 
~ozs7f . egykori híres kolozsvári pap hátrahagyott 
lr~talb.ol_ Egy népdal címú versét a' XVIII. század 
kozeperol. Géza Józsefnek sok halotti éneke és 
szent beszéde jelent meg nyomtatásban. 

k,
' . Kétségkívül mélyrehaló munkásságot fejlett 

' . Knz~ a maga papi . püspöki működése körében' 
IS. Ami az angol és amerikai uniláriusokkal való 
k~~v~t1~ne~b összeköttetés s bensőbb viszony léte
slle~et !Ileh, amely az egyházra annyi anyagi és 
erkolcsi haszonnal járt. valamint az ífjú theoJogu
so~nak ~ngol egyetemekre való járhatását iIIelóieg, 
Knza mmd e mozgalmakat örömmel nézte állásá
ná l fogya is részt vett azokban, igyekezett 'előmoz
dítani. Iri is egy pár ismertetést : Hitrokonsági ui
szonyain~ a k_üllolddel. (Keresztény Magvetó, 1870.), 
A _br:1t es kuITöldi unitárius társulat élJ; nagy
gy ulese (U, o. 1871.) De amit Jakab Elek mond 
hogy ezek létesítésében a hazai uniláriusok közüi 
Krizának volt legnagyobb része s leglöbb érdeme. 
túlzás.8 4 Már Bölöni Farkas Sándor megkezdte 
a munkát ameri.kai úljában s azutáp sok nagy 
munkaerejú rérfiú fáradozoU ezen. Am Azért a 
külföldi u!1itáriusok ismerték és méltányollák Kriza . 
érdemeit'" 
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E'j igya budapesti unitárius egyház (elöbb 
fiók- , eztán rendes anyó-egyház) m~alapítágábBn 
szivböl s állása nál fogva is részi vett Kriza, de 
masok vetették fel az eszmét s mások kitartó. fá
rasztó munkásságára öltött az testet. 

Kriza sokkal nagyobb, értékesebb ember. 
hogysem nagyítani kellene érdemeit. Szép, áldásos 
munkásságot fejtett ki Erdélyben, nemcsak az egy
házi pénzalap megnövelése tekin tetében. hanem 
fejlesztette az iskolaügyet. az egyházi élei bensö
ségét, pártolta az iskolák államosításat, igyekezett 
emelni a papok értelmi. erkölcsi szinvonala!. Nem 
tekintélyével. hanem példájával s meleg szívével 
halolt rájuk, úgy, hogy azok Iogbensóbb családi 
űqyeíkben js hozzá fordultak tanácsért. segítségért. 

Kivette részét a társadalmi és kulturális mozo 
galmakból is. Megjeleni az Er'dé/y; Muzeum érde
kében ladoB elöértekezleleken. Könyvtárnokb volt 
a Kaszinónek. 

M ini ember, egyszerű. puritán jellemű volt. 
t.lete módjában, szokásaiban, egész megjelenésében 
annyira egyszerű , hOíty ellenségei éppen ezért 
mondták a püspökségre kevéssé alkalmasnak. Vele 
egy rdőben volt pü.pöke a reformálu.oknak Bodola 
SámueL Nagy pap. dc szintoJy egyszerü, puritán 
jellemű, mini Kriza. Igen jó barátságban éltek. 

Szük körben e!even társalgó volt. III és le
veleiben csillogott ez Ö aranyos humora. röpköd tek 
kedves élceL . 

Levelei élénk világ:oss6got vetnek Krize. papi 
6. püspöki munkásságárb. irodalmi igyekezeteire s 
egyszersmind becses kortörténeti adalokban bóvcl· 
kednek. Érdemes volna azokal ö~szegyűjteni. 

Csak hasznunkra válhatik s egyszersmina 
azzal ünnepeljük öt legméltóbban. ha rölidézzük 
életét és munkásságát , keresve, mit tcht:tünk még 
érte és magunkér!. Azokra ez eszmékre. bmelyek 

.' 
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Kri7..o szivét melengetlék, ma is nagy szukségűnk 
van. Idealizmusa. haza· és ember·szeretete. vall6,· 
sossága. önzetlen jelleme. egyszeru, becsületes, pu
ritán lelke ·rölemelóen hat. Azon kell lennünk, hogy 
ezekhez az értékekhez mentül könnyebben hozzá 
lehessen rérnünk. 

Dr. VerBényi György.'.G 
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Jegyzet. 

I Kriz8 Sándor homoródalmási igazgató-tanító 
szí ves közlése. 

2 Emlékbeszéd Kriza János reletl. A Magy. 
Tud. Akadémiában. 1875. dec.20-án. 

3 Kovács Lajos. jelenleg brassói unitárius 
pap es Kriza Sándor közlése. 

• Rákos. Vargyas, Száldobos. Füle. Bardócz, 
Olasztelek, Barót. Bibarczfalva, Nagybaczon. Her
mán, Kisbaczon. Bodos. Szárazajta, Köpecz, Miklós
vár, Nagyajta, Középajta. Bölön. Lüget, Hídvég. 

" Emlékbeszéd. Kriza-album. Kolozsvár,1892. 
~ Kovács Lajos úr közlése. 
1 Németh István loroczkói unitárius pap sZÍ

ves közlése. 
• Kríza Gyula (szül. 1843. okt. 23-án. megh. 

1891. szept, 20·án) pénzügyi titkár leánya. Testvére. 
dr. KrizB János. árvaszéki ülnök Beszlerczén. 

" Németh István úr közlése. 
,. Deák Farkas: Kriza János egy leoele 

1834-böl. Vasárnapi Ujság, 1876. 2. sz. 
II Berde Mózsa, az unitárius egyház és ko

lozsvári unitárius kollegium késöbhi nagynevű, hó
kezü örökhagyója. 

12 Magyar Szó, 1903. 14. sz. 
13 Jankó János: Torda, Aranyosszék, To

roczkó magyar népe. Budapest, 1893. 42. I. 
I~ Dr. GáJ Kelemen kolozsvári unitárius M

gimnáziumi igazgató szíves közlése. 
1[, Kövári Lá$ZJó: Kriza mint mi6szionárius. 

Kriza-album. (79. 1.) 
" Kiss 'Ernó: Bölöni Farkas Sándor. Kolozs

vár, 1902. 
• 

• 
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I. Szász Károly emlékbeszede. 
" Erdelyi Hiradó. 1839. II . 20. sz. 
19 Jakab Elek: KrizQ Jdnos unitárius püspök 

ele/ira/a. Keresz/eny Magve/ő. 1878. III. 2. 
'" [(riza-album . 12. I. 
" Gábor Alberl: Az emlekünnep kelclkelé

sének lörlenele. (Kriza-album.) 
!~ Felo/vasla ti Kisra/udy Ttlr'18ság közgyülé. 

sen. 1879. lebr. IO-én. 
:!J Szász Károly emlék beszéde. 
" Jakob Elek. id . h. 
:?,:, Emlékezés Kriza Jánosról. A kolozsvári 

unitárius kolleg ium írásban és képekben . Szerk. 
dr. Boros György. Kolozsvár. 1901. 

2C Török Kálmán jelenleg ny. altábornagy neje. 
Kovács Lenke (a köllö unokája) szíves közlése. 

21 Keresz/eny Magvető, 1875. X.' 
,. Jakab Elek. id. h. 
" Benkő sirjánál [(öZfipajtán. 1838. JI . Édes 

anya 1839. I. A honn kesergő leány, Ket szerető. 
1840. I. 

'. Figyelmező. 1840. 21. sz. 
" Magyal' flkademiai Értesitő, 1841. V. sz. 
32 Greguss Agost titkári jelentése a XIlI. köz-

ülésen. A Kisfaludy Társaság Éviapja,. Uj lol yam, 
I. kötel. 

33 Versényi György: Szentiváni Mihály élete. 
Régi Okirotok és Levelek láro. Debreczen, 1906. 
2-4. sz. Szerk. Kardos Samu. 

34 Szentiváni Mihály munkái. Kiadják Ke
mény Zsigmond es Kriza János. Első kötet. K o
lozsvár, 1843. 

" Versenyi György: Medgyes Lajos élele. (M. 
L. költeményei. Brassó. 1904.) 

Je Sebestyén Gyula: Emlékezés Kriza Jánosra . 
Ethnographia . 1911. XVII. 2. 

31 Budapesl i Szemle. 1860. I. 

1l~ Ki.')J(~ludlJ Tcirs(lsún tvlapjui. Uj f()lynm. 
XXVIII. 

,30 Ilyenek · V('szenelmN; If,ónl/. A mmánc-
;,.6. Ő a miénk. 

... JlI. 232. I 
" ld. h. 
." ld. h. 
n Erc{őlJidék az fn hClzám. 
II Szegtinu .",zrkelu nólája. 
I;. 1\ haz(J/~rt katona . 
., Mezei Naplcir. 1856. Szerk. Jakab Elek. 
" Kriza-album. 14. I. 
40 Budapesti Szemle. 1894 l.XXVlI1. kőlel. 
,. Vasárnapi /Jj.eig, 18i5. 14. HZ. 

'" Vasárnapi /Jjsáu . 1894. 6. 81. . 
r" Egyetért's. 1882. 208. .zli m. Kriu, Jáno. 

eml(·kc. 
f"~ Élei, 1894. 556. I. 
'~ Kriza Jeino... mint .rdélui költő. (Kriz,,

al bum .) 
rd Nemzeti Társalkodó. 11141. I. 11 -13. oz. 

ll. 4- 8. sz. 
f., ld. h. 
'" Vadrozseik. SZI'kcly nC'pkóltó8' Ryújle· 

mény. Sz<rkeszletle Kriz" Janos. EI"" kőlel Kolozs
vár. 186.3 

r,; Dr. Sebeslycn Gyul .. , A regösök. Bud .. -
pesl. 1902. A Many"r Nfpkólté .• i GI/újtempny IV. 
.- . V. kole le. K,adja ft Kisraludy T6,aa";g. 

r" Mawar népme.éinkről. Kisfaludy Teirso· 
seifJ Éviapjai. Uj lolya m. III. k. 

"EOlJ székely ballada I::rdélyi J ki •• bb 
próz<Íi. Debroczen. 1885. I. 1158. I. 

'" Greguss Ágost A bal/adeir61. Pesl, 1865. 
GI Lásd fl pert összefoglalva ~ Alexir'l Gyór'lY 

Vadrózsa-pör. Ethnographia. VIII. 
" Emlékbeszéd. (Kriza.album.) 
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';3 Nyelvtudományi Közlemények. III . 1864. 
IV. 1865. 

St Emlékezés KrizQ Jánosra. Ethllogrophia . 
XXII. 2. 

'; .', Koszorú, 1863. (Betlen Anna.) 
Részvétkönyve, 1,863, (Fogarasi Jslvcin.) 
Fövárosi lapok, 1864. (Az elhullott gyöngy

koszorú, Székely népdalok.) 
Figyelő, 1871. (Házasító nóták, l- IV.) 

" Két magyar népballadáról. Kisfaludy Tó,'
saság Evlapjai. Uj folyam . XII. 

G1 Nyelvőr: I. 3" 4" 5., 6., 7" 8., 9 .. 10. II. I.. 
2" 3" 4" 5., 7 .. 8" 9" ll. III , 3, 9. IV. I" 2" 3., 4 .. 
5" 6. 7" 8" 9., 10 .. ll" 12. . ' . 

. " Nyelvőr: V. 1.. 2" 3" 4" 10. IX. I. 
" Kelet, 1873. 8. sz . 
• n Dr. Sebestyén Gyula: Emlékezés Kl'iza 

Jánosra . Ethnographia, XXII. 2. 
" Nyelvőr: XXV. 8" 9. XXVI. I.. 7" 9. 

XXVIII. 2. 
. . 2 Udvarhely vármegye székely nyelvjárá
s<inak hangtani sajátságai. Budapest. 1909. Külön 
lenyomat a Nyelvtudományi Közlemények XXXIX. 
kötetéből. 

n Nyelvtudományi Közlemények 1872. X. 
325-338. I. 

7. Nyelvőr ': V. 220. I. 
" lj. o. 29. I. 
;o Uj Magyar Múzeum , 1853. III. 
"Nyelvemléktár. ll. 1874. Zolnai Gyula is 

leirja : Nye vemléheink a könYDnyomlatós koráig. 
Budapest, 1894. 

iB A vándorlás lanusógos képe, Keresztelési 
agenda, Az unitáriusok háromszcLzados ünnepére 
irt bevezető beszéd. himnusz és ima, Az igazság 
(franciábóI). Mit hisznek az unitáriusok (angol ból). 
Legyelek próféták. (Papszentelésen mondott beszéd.) 
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,O Eröhatöság a keresztény vallástanifó fó
tulajdonsága, Kolozsvár. 1841. 

rma homoródszentmártoni Gedő József ko-
porsója mellett. Koloz~vár. 1855. . . . .. 

Zsinati beszed. (A szenlgermc7.el UnltarlU8 
zsinat emléke. Kolozsvár. 1866.) 

Egyházi beszéd és ima az abrudbányai 
templom felavatásakor. Kolozsvár, 1865. 

Egyházi beszéd a verespataki templom 
fe lavatásakor. Kolozsvár. 1865. . 

Zsinati beszéd Tordán. 1868. 
,u Magyar Akadémiai Értesítő, 1651. XI. 5. sz. 
81 Keresztény Magvető, 1875. X. k. 
s! Emlékezés ' Kriza Jánosról . (A kolozsvári 

unitár.ius kollegium irásban és képekben. Szerk . 
Boros György. Kolozsvár, 1901.) 

83 Channing Ellery Vilmos válogatott múvei. 
Angolból fordították és kiadlák az cnitárius tanárok. 
l-V. kötel Kolozsvár, 1870-1874. 

84 Emlékirat a budapesti unitárius templom 
fe lszentelése ünnepére. Budapest. 1890. 

s:; Boros György : Külföldiek veleménye Kri
záról. (Kriza-album.) 

8G Dr. Versényi Györgynek fennti tanulmánya 
.eredetileg a Budapesti Szemle 1911. évi folyamában 
(CXLVII . köt. 75-lll 1.) jelent meg. ' 
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