
AZ APOSTOL 

A) Ember és polgár (magánember és a közösségért tevő, iránta felelősséget érző polgár) viszonya a 

műben 

12. FEJEZET 

„Az ember nemcsak polgár, 

Egyszersmind ember is; 

Mindig másoknak éljen-e 

És sohase’ magáért? 

Szegény fi u te, mikor élsz magadnak, 

Te szétosztod mások közt lelkedet, 

Lesz-e, ki néked adja lelkét 

Vagy lelkének csak egy darabját 

Vagy egy tekintetét csak, amiből 

Gyanítanom lehetne legalább, 

Mi a boldogság?... oly szomjas szivem, 

hogy 

Fölinna egy záport, s talán 

Egy harmatcsepp sem hull reá soha! 

Nyugodjál meg sorsodban, jó fi ú, 

Viseld békén a rideg életet; 

Tégy másokat boldoggá, ha lehet, 

S maradj magad boldogtalan. 

Légy föld, amely gabonát terem, 

Hogy mások learassák; 

Légy lámpa, mely mig másoknak világít, 

Tulajdon életét fogyasztja el.” 

 

13. FEJEZET 

„Isten veled... menj... menj, isten veled, 

Te ifjak legnemesbike! 

Menj... bár mehetnék én is teveled, 

Mennék örömmel, édesörömest. 

S nem látjuk egymás soha-soha többé? 

Lehullsz egemről, fényes csillagom? 

Mert én szeretlek tégedet, 

Ki kell ezt mondanom, 

Hogy ki ne vesse lelkemet belőlem, 

Mint a Vezúv a lángoló követ. 

Szeretlek, és tied nem lehetek! 

De istenemre, 

Ha a tied nem, másé sem leszek! 

Vedd e gyürűt... e jegygyürűt... 

Elébb fog széjjeltörni benne 

Ez a gyémántkő, mint az én hüségem. 

Isten veled, szép álma életemnek!” 

Az ifi úra a mennyország 

Szakadt le üdvösségivel, 

Leomlott a leány előtt 

S ölelte és csókolta térdeit. – 

 

3. FEJEZET 

„Egy éltet adtál énnekem, atyám, 

S én azt szolgálatodra szentelem. 

Mi lesz a díj? vagy lesz-e díjam, 

Nem kérdezem; 

A legroszabb rabszolga is kész 

Fáradni, hogyha megfi zetnek érte. 

Én díjkivánat, díj reménye nélkül 

Fáradtam eddig, s fáradok tovább is. 

De lesz jutalmam, s nagy jutalmam lesz 

Azt látni majd, hogy embertársaim 

Rabokból ujra emberek levének, 

Mert én őket, bár vétkesek, 

Vétkökben is fölötte szeretem. 

Adj, isten, adj fényt és erőt nekem, 

Hogy munkálhassak embertársimért!” 

 

16. FEJEZET 

„Oh irgalom, megálljatok! 

Nem akarok én menekűlni, 

Mindenhová megyek nyugodtan, 

Csak egy kevéssé várjatok. 

Nézzétek azt az ablakot, 

Az én szobámnak ablaka, 

Ott nőm és gyermekem lakik. 

Vezessetek hozzájok egy, 

Csak egy rövid kis pillanatra, 

Mig egyszer ölelem meg őket 

S egy isten-hozzádot mondok nekik, 

Aztán nem bánom én, hurcoljatok, 

De én bucsú nélkül nem mehetek. 

Inkább megyek le a pokolba 

A búcsuzás után, 

Mint föl a mennybe búcsu nélkül.” 

 

17. FEJEZET 

„Oh szent szabadság, érted szenvedek,” 

Szólt elözönlő fájdalommal a rab, 

„S ha a világban magam állanék, 

Mint álltam egykor hosszu évekig, 

Nyugodtan ülnék most e kőpadon 

S büszkén, mint trónján a bitor király, 

S oly boldogan viselném e bilincset, 

Mint jegygyürűmet egykor viselém! 

De hitvesem van és van gyermekem... 

Mi lesz belőlök nélkülem? 

Ki fogja eltáplálni őket 

Kenyérrel s szerelemmel? 

S mi lesz belőlem nélkülök? 

Oh szív, ha kővé válni nem tudsz, 

Miért meg nem hasadsz!” 

(…) 

„Ezt mondta édes hangja, melyet 

Nem hallok én többé soha: 

Én már kiszenvedék, isten veled... 

Isten veled hát, lelkem lombja te, 

Kit rólam lesodort a vész; 

Ha téged elvitt, mért hagyott meg engem? 

Mit ér, mit ér az ilyen lombtalan fa? 

S hová sodort el a vihar? 

Hol foglak föltalálni téged 

Habár elhervadottan is, 

Hogy életemnek maradékát 

Szent romjaidnál kisohajtsam!... 

Nekem többé nem kell az élet, 

Mert célját elveszítém; 

Te voltál célja életemnek, 

Te általad s te érted éltem, 

Szerelmem istenasszonya, 

Te egymagad voltál valóság; 

A többi? az emberiség, szabadság, 

Ez mind üres szó, puszta ábránd, 

Melyért bolondok küzdenek. 

Te egymagad voltál valóság, 

Szerelmem istenasszonya! 

És én örökre elvesztettelek!” 

 

a főhős életének eseményei a magánember jellemzői, szereplehetőségei a polgár szerepvállalásai 

 
 
 
 
 
 
 

  

  



B) A nép és a népét tanító apostol viszonya a műben 

 
12. FEJEZET 

El nem fogadta a nagy hívatalt, 

De jöttek hozzá szegény emberek, 

És meghivák őt falujokba 

Jegyzőnek, és az ifju ment, 

Ment örömest és boldogan. 

S midőn elért a faluba, 

S körülvevék őt a lakók, 

Igy szólt hozzájok lángoló szemekkel: 

„Üdvöz légy, nép! ugy nézz szemembe, 

Tanítód és atyád leszek. 

A bölcső óta mit vertek fejedbe? 

Kötelességidet; 

Én megtanítlak jogaidra” 

 

13. FEJEZET 

Bőszülten hagyta el a nép 

A templomot, 

(Az isten és a béke házát) 

S vadállatként rohant az ifjuhoz, 

Kit tennap még atyjának nevezett, 

S reáparancsolt: holnap ilyen tájig 

Ha itt látják, tüstént agyonverik. 

Egy pillanatra meg volt lelke törve, 

Kétségbeejtő eszmék ültenek 

Megnehezűlt fejére, 

Mint a holttestre a hollósereg. 

„Ez hát a nép!” kiálta föl, 

„Ez hát a nép, amelyet én imádok, 

Amelyért élek s halni akarok! 

Ilyen volt ezredév előtt... 

De semmi, semmi, ezredév után 

Majd nem lesz ilyen; még most gyermek ő, 

kit 

El lehet könnyen bolondítani, 

Majd meg fog érni, férfi lesz belőle, 

S éppen mert gyermek, gyámolítni kell. 

Nincs mit csodálni, ősidőktül óta 

Azon valának papok és királyok, 

E földi istenek, 

Hogy vakságban tartsák a népet, 

Mert ők uralkodni akarnak, 

S uralkodni csak vakokon lehet. 

Szegény, szegény nép, mint sajnálom őt, 

S ha eddig küzdtem érte, ezután 

Kettős erővel fogok küzdeni!” 

 

16. FEJEZET 

Kijött a könyv, s ország-világban 

Ezrével olyan gyorsan terjedett el, 

Mikéntha villám hordta volna szét. 

Mohón nyelé el a szomjas világ 

E tiszta enyhitő italt, 

És lelke tőle megfrisült, 

De elsápadt a hatalom, kiűlt 

Ráncokba szedett homlokára a düh, 

És elmennydörgé haragos szavával: 

„Ez lázitó könyv! 

Vallást s fölséget sért. 

Szerzőjének lakolnia 

Kell a törvény szerint.” 

És a megrémült nép utánamondá: 

„Valóban, e könyv lázitó, 

Vallást s fölséget sért. 

Szerzőjének lakolnia 

Kell a törvény szerint. 

A törvény szent és sérthetetlen!” 

 

19. FEJEZET 

Midőn a börtönből kilépett, 

Azt kérdezé: „Szabad tehát 

A nemzet, a haza?” 

S a feleletre ő nem is fi gyelt, 

Mert szentül hitte, hogy szabad. 

És mit tapasztalt nemsokára? 

Hogy nemzete, hogy a világ 

Még mélyebben van meggörbedve, mint 

Tíz év előtt, midőn ő szót emelt; 

Az emberméltóság naponta törpül, 

És a zsarnokság óriásodik. 

(…) 

Ki a gyilkos, ki s hol van ő? 

Ott áll... de már fekszik, nem áll, 

Félhalva fekszik, leverék 

Lábárul őt, és boldog, aki 

Vén, ráncos orcájára köphet 

És megrúghatja ősz fejét. 

Boldogtalan nép, mért gyüjtöd fejedre 

Az isten átkát? nem elég, 

Amely már rajta fekszik? 

Nem volt elég a Krisztust megfeszítned, 

Minden megváltót megfeszítesz hát? 

Boldogtalan, százszor boldogtalan nép! 

Néhány nap mulva vérpad állt a téren, 

És egy ősz ember fönn a vérpadon. 

Midőn melléje lépett a bakó a 

Sötét halálnak fényes pallosával, 

Az ősz ember végigtekinte a 

Kárörvendő szilaj tömeg során, és 

Sajnálkozó könny reszketett szemében, 

Sajnálta, akik őt megrugdosák, 

S akik gyönyörrel nézik most halálát...

 

a főhős életének eseményei a nép viselkedése Szilveszter reakciói, tettei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

C) Szilveszter és Isten viszonya 

10. FEJEZET 

És ott a rengetegben, 

A fellegekbe 

Ágaskodó bércek között, 

Ahol mennydörgés a folyam zugása 

S a mennydörgés itéletnap rivalma... 

Vagy ott a puszták rónaságán, 

Hol némán ballag a csendes kis ér, 

S hol a bogárdöngés a legnagyobb zaj... 

Ottan megállt az ifju, 

Körültekintett áhitattal, 

S midőn szemét s lelkét meghordozá 

A láthatár fönnségein, 

Erőt vett rajta egy szent érzemény, 

Letérdepelt s imádkozék: 

„Imádlak, isten; most tudom, ki vagy? 

Sokszor hallottam és sokszor kimondtam, 

De nem értettem nevedet. 

A nagy természet magyarázta meg 

Hatalmad és jóságodat... 

Dicsértessél, dicsértessél örökre! 

Imádlak, isten; most tudom, ki vagy?” 

 

11. FEJEZET 

„Mi célja a világnak? 

Boldogság! s erre eszköz? a szabadság! 

Szabadságért kell küzdenem, 

Mint küzdtek érte oly sokan, 

És hogyha kell, elvérzenem, 

Mint elvérzettek oly sokan! 

Fogadjatok, ti szabadság-vitézek, 

Fogadjatok szent sorotok közé, 

Zászlótokhoz hűséget esküszöm, 

S hahogy véremben lesz egy pártütő 

csepp, 

Kiontom azt, kifeccsentem belőlem, 

Habár szivemnek közepén lesz is!” 

Ily vallomást tett... nem hallotta ember, 

De meghallotta odafönn az isten, 

Fölvette a szent könyvet, melybe 

Jegyezve vannak a martírok, 

S belé irá a Szilveszter nevet. 

 

3. FEJEZET 

És szólt a lélek, az 

Ős-szellem fényében fürödve, 

Miként a hattyu fürdik 

A tónak átlátszó vizében: 

„Isten, légy üdvöz, légy imádva! 

Fölszállott hozzád egyik porszemed, hogy 

Előtted leboruljon, 

S elmondja: hű fi ad vagyok, atyám! 

Kemény pályára útasítál, 

De én nem zúgolódom, 

Sőt áldalak, mert azt mutatja ez, hogy 

Szeretsz, hogy én választottad vagyok. 

A föld lakói elfajultanak, 

Eltértek tőled, rabszolgák levének... 

Rabszolgaság, ez a bűnök szülője, 

A többi ennek apró gyermeke. 

Ember hajol meg emberek előtt! 

Ki embertársának fejet hajt, 

Az, isten, tégedet csufol! 

Meg vagy csufolva, isten, ott a földön, 

De ez örökké nem maradhat így, 

Dicsőségednek helyreállni kell. 

Egy éltet adtál énnekem, atyám, 

S én azt szolgálatodra szentelem.” 

 

17. FEJEZET 

„Csak elbucsúztam volna tőle, csak 

Egy szót mondhattam volna még neki, 

Egy kis rövid szót... vége, vége van, 

Az isten ezt sem engedé meg. 

Milyen kegyetlen az az isten! 

S a balga ember térdet hajt előtte, 

Atyjának híja és imádja őt... 

Zsarnok vagy, isten, és én 

Átkozlak tégedet! 

Ott űlsz az égi trónuson hideg 

Méltóságodban érzéketlenűl, 

Csak úgy, mint itt a földi zsarnokok, 

S uralkodol kevélyen, és naponként 

Hajnalsugárral s megrepedt sziveknek 

Vérével ujra s ujra fested 

Királyi széked kopott bíborát! 

Légy átkozott, zsarnoknál zsarnokabb, 

Amint te megtagadtál engem, 

Ugy tagadlak meg tégedet. 

Egy rabszolgáddal kevesebb lesz, 

Vedd vissza ezt az életet, amelyet 

Mint alamizsnát dobtál le nekem, 

Vedd vissza és add másnak ismét, 

Hadd tengődjék most rajta más, 

Nekem nem kell ez alamizsna-élet, 

Elédbe vágom azt, hogy összetörjék 

Mint a haszontalan cserép!” 

 

a főhős életének eseményei az istenfogalom lényege, jellemzői Szilveszter viszonya istenhez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



D) A szabadságfogalom értelmezése a műben 

 

10. FEJEZET 

Kiért a városból az ifju. 

Midőn kiért a szűk falak közűl, 

Azt gondolá: börtönből szabadúlt, 

S mohón szivá a tiszta léget, 

Az isten legdrágább ajándokát, 

Melytől a láb erőt kap és a 

Léleknek szárnya nő. 

(…) 

S ment, mint aki ostorhegyet fut. 

S midőn végkép eltünt a város, 

S ott álla ő a végtelenben, 

Szabadnak akkor érzé csak magát. 

„Szabad vagyok!” kiálta föl, 

„Szabad vagyok!” 

Többet nem mondhatott, 

De könnyei beszéltek, 

S jobban mondták el érzeményeit, 

Mint nyelve mondta volna. 

Oh milyen érzés, milyen gondolat, 

Midőn az ember először szabad! 

 

11. FEJEZET 

„A szőlőszem kicsiny gyümölcs, 

Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. 

A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs, 

S ha a kis szőlőszemnek egy nyár 

Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek, 

Amíg megérik? ez belékerűl 

Évezredek vagy tán évmiljomokba, 

De bizonyára meg fog érni egykor, 

És azután az emberek belőle 

Világvégéig lakomázni fognak. 

A szőlő a napsugaraktul érik; 

Mig édes lett, hány napsugár 

Lehelte rája élte melegét, 

Hány százezer, hány miljom napsugár?... 

A földet is sugárok érlelik, de 

Ezek nem nap sugárai, hanem 

Az embereknek lelkei. 

Miden nagy lélek egy ilyen sugár, de 

Csak a nagy lélek, s ez ritkán terem; 

Hogyan kivánhatnók tehát, hogy 

A föld hamar megérjék?... 

Érzem, hogy én is egy sugár vagyok, 

Amely segíti a földet megérni. 

Csak egy nap tart a sugár élete, 

Tudom, hogy amidőn megérkezik 

A nagy szüret, 

Akkorra én már rég lementem, 

S parányi művemnek nyoma 

Elvész az óriási munka közt, 

De életemnek a tudat erőt ad, 

Halálomnak pedig megnyúgovást, 

Hogy én is, én is egy sugár vagyok! – 

Munkára hát, 

Föl a munkára, lelkem! 

Ne légyen egy nap, egy perc elveszítve, 

Nagy a föladat, az 

Idő röpűl, s az 

Élet rövid. – 

Mi célja a világnak? 

Boldogság! s erre eszköz? a szabadság! 

Szabadságért kell küzdenem, 

Mint küzdtek érte oly sokan, 

És hogyha kell, elvérzenem, 

Mint elvérzettek oly sokan! 

Fogadjatok, ti szabadság-vitézek, 

Fogadjatok szent sorotok közé, 

Zászlótokhoz hűséget esküszöm, 

S hahogy véremben lesz egy pártütő csepp, 

Kiontom azt, kifeccsentem belőlem, 

Habár szivemnek közepén lesz is!” 

 

16. FEJEZET 

Mi volt ezen müvekben? az, 

Hogy a papok nem emberek, 

De ördögök, 

S a királyok nem istenek, 

Hanem csak emberek, 

És minden ember ember egyaránt, 

S az embernek nemcsak joga, 

Hanem teremtőjéhezi 

Kötelessége is 

Szabadnak lennie, 

Mert aki isten legszebb adományát 

Meg nem becsűli, 

Magát az istent sem becsűli az! 

 

17. FEJEZET 

S miért jutott e kárhozat helyére? 

Mert amit isten meghagyott neki, 

Tudtára adta azt az embereknek, 

Hogy egy közös jó van, miből 

Egyenlőn jár mindenkinek 

A rész, s ez a közös jó a szabadság! 

Ki ebbül elvesz egy porszemnyit is 

Mástól, halálos vétket követ el, 

S azt ki szabad, azt ki kell irtani!

 

a főhős életének eseményei a szabadságfogalom jellemzői Szilveszter szerepe a szabadsághoz vezető 
úton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


