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BEVEZETŐ 

Ai lrodal<mi és fel-uiláyosodás című kötet az Akadémia Irodalom-
tudományi Intézetében megalakult xvm. századi kutatásokkal 
foglalkozó csopor t hároméves munkájának egyik eredményeként 
kerül az olvasó kezébe. 

A mindössze néhány munkatársat egyesítő műhely hivatalosan 
1970-ben kezdte meg működését; a programot egy 1967-68-ban 
megírt, még kéziratos formában a.laposan megvitatott, s azóta 
kétszer is megjelent tanulmány tartalmazza. Az akkor rögzített 
elgondolások ismertetését, vagy akárcsak az egyes megállapítások 
ismétlését a tervezet viszonylag széles publicitása feleslegessé 
teszi; indokolt viszont néhány olyan pont újbóli kiemelése, melyet 
<'L most kiadott kötet megtervezésénél és összeállításánál irányadó-
nak vettek a szerkesztők, akik munkájuk során természetesen 
figyelembe vették az azóta elért szakmai és szervezeti eredménye-
ket. 

Az elsőrendű cél annak idején - és ezúttal is - a XVIII. 
század teljes tudományos birtokba vétele volt: azé a valóban át-
meneti korszaké, mely az irodalomtörténetben hagyományosan 
osztódik régire és újra - értvén a régin valami tőlünk már ide-
gent, nehezen vagy alig érthetőt, újon pedig azt, ami - általános-
sá vált elképzelés szerint - közvetlenül vezet a mához, ami ol-
vasmányos, élvezhető, vagyis könnyen elérhető és nagyobb ne-
hézség nélkül birtokba vehető. Ezzel a hagyományos nézettel 
szemben az a - forradalmian újnak egyáltalán nem mondható 
- történeti igazság, hogy a régi és az új huzamosan éltek testi 
közelségben egymás mellett a XVIII. század évtizedeiben. Valami 
új már a Rákóczi-szabadságharcban, sőt az azt közvetlenül meg-
előző évtizedben kitapintható; olyan új méghozzá, mely az 1820-as 
évek táján válik óvá, és adja át helyét valami más korszakot jelző 
újabbnak. Az európai eszmetörténetben felvilágosodásnak nevezik 
azt a bonyolult, szinte évtizedenként és kulturális zónánként vál-
tozó, de végső soron azonos gazdasági és társadalmi átalakulást 
kísérő és Lámogat6 jelenséget, amelynek hazai pályája során egy 
hosszan elnyúló korai periódusra 1770 tájától következik újabb 
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, zaka.:,z. majd 1795 után egy kéi;ei időszak jön, s ez ulóhbi tart el, 
mindinkább a felszín alá csúszva, egészen az említett évekia, 
e!!'· és má& vonatkozásban meg még tovább. Egységes a kor m~
!!~ ar történelmi szcmpont1.Jól is. Kezdete egybeesik a török nagy-
hatalom elleni fölszabadító hábol'úkkal, amelyek merőben új föld-
rajzi, gazdasági és politikai tén~'ckct t eremtet tek, Yége a 48-as 
1 oJgári forradalmat közvetlenül előkészítő évtizedekkel ha.táros. 

A francia felvilágosodás a nagy forradalomban C'súcsosodott ; 
a közép-kelet-európai magyar felvilágosodás legnagyobb politikai 
tette az 1795-ben könnyen elnyomhatónak bizonyult jakobinus 
szövetkezés volt. E tények minden kommentár nélkül is érzékelte-
tik a két ország és társadalom közötti, fokozatokban és részadatok-
Lan pontosan egyelőre nehezen mérhető különbségeket, de nem 
tartalmazzák egyszers:rnind a hasonlóságokat. A jó évszázadnyi, 
nagyjából valóban XVIII. sz:ázadnak nevezhető kor ban zajlott le 
az európai s benne a magyar história egyik legmélyebb átalakulá-
sa: a lakosság robbanásszerű növekedése, a társadalmi értékrend-
szer megváltozása, a vallásossággal szemben a laicizált világkép 
kialakulása, megindult egy tömegeket átformáló kulturális át-
a lakulás, melynek során először vál. tak széles néprétegek köny-
vek és újságok rendszeres olvasóivá, és amikor - egyéb, tovább 
sorolható konvulziók mellett - véglegesen felbomlot t a régi, egye-
nes ágon Arisztotelészig visszanyúló irodalmi és kritikai rendszer. 

Egyáltalán nem túlzás véleményünk szerint azt mondani, 
hogy a polgári Magyarország alapjait rakták le abban a korszak-
ban, amelyet egyszerűség kedvéért XVIII. századnak hívunk. 
Sajnálatos, de egyáltalán nem megmagyarázhatatlan tudomány-
történeti sors, hogy éppen a fundamentumok k iépítésének kora 
felejtődött el: első, nagyobbik fele majdnem még a szaktudo-
mányból is kimaradt, a Bessenyeivel kezdődő, kisebbik rész meg 
a már kialakult és megszilárdult polgári gondolkodás árnyékába 
került. 

A magyar polgári nemzet K özép-Kelet-Európa viszonyai kö-
zött fejlődött ki, s megteremtői előbb fogták azt fel nyelvében, 
mint tényleges gazdasági alapjaiban és társadalmi institúcióiban. 
Íg~- történhetett, hogy még teljes kial11kulása előtt feledésre ítél-
tetett előzményeiből mindaz, ami a.z új fogalommal és ideológi-
ával idegen, főleg latin nyelve miatt összeegyeztethetőnek nem 
bizonyult. A XIX. századi nemzeti eszme uralmát a korszak ma-
gyar nyelvű irodalma olyképpen sínylette meg, hogy a következő 
~znzad nagy klasszikusai mögött nemritkán afféle elő történetté 
degradálódott, sajátos jegyeít elvesztette, leegyszerűsödve pedig 
óhatatlanul tartalmatlanság és érdektelenség benyomását keltet-
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te. Az irodalomtörténetivel - mutat.is mutandis - párhuzu.mo-
san a lakult a sorsa a historiográfiában, ahol a történészeket ke-
véssé vonzották a XVII. és a XIX. századhoz képest esemény-
teleu. nagy „nemzeti" tettekben és vállalkozásokban nem éppen 
IJővelkedű, c1:1endcs évtizedek. 

A XVIII. század 'iszonylagos elhanyagolásához az említett 
tudományszakok belső problémái i1;; hozzájárultak. Való igaz, 
bog) a kor :::;zépirodalma nem uővolkedik elsőrangú tehetségekben, 
főként, akkora szellemekben nem, mint a XIX. századé, nem azo-
nos még a két korszak irodalom-fogalma sem. Tág vagy jóval tá-
gabb tér nyithatott volna a fogalom- (pl. az említett irodalom-fo-
galom), az eszme-, a tudomány-, álLalában a művelődéstörténeti 
kutatásnak, a társadalom- és gazdaságtöt•ténetí elemzésnek -
- már abban az esetben persze, ha e szakterületek feltárásának 
módszertana tisztázódott volna. Megbízható eszmetörténeti ku-
tatások azonban, ideértve a kor közgondolkodásának, egész men-
tális felszereltségének feltárását, jóformán csak a legújabb idők
ben indultak, a nyomós gondolatok és a hozzájuk képest kevésbé 
s úlyos irodalmi művek viszonya csak újabban tisztázódik, megle-
hetősen rendszertelen a tudománytörténeti munka, a művelődés
történet valóban lényeges folyamatokat feltáró irányai éppen 
hogy kialakulóban vannak Azok a diszciplínák hiányoztak tehát, 
vagy lebegtek légüres térben, amelyek elengedhetetlenek a kor egé-
szének t udományos birtokba vételéhez. 

A polgári nemzet eszméje ma már a múlté. Szakítottunk a 
nemzeti irodalom történeti koncepciójával is, bár tagadhatlan, 
hogy elemei olykor, egészen váratlanui, szinte ész1·evétlenül be-
beszüremkednek a:.:1 ítéletekbe, és megtörténik néha, hogy a ku-
tató legjobb szándékai ollenóre átveszi a gondolkodás régi, be-
idegzett formuláit, máskor meg hajlandó annak értékességében 
is kételkedni, amit pedig a közelebbi, behatóbb vizsgálat időt
állóna,k tant'1sít. A tudománytörténeti megfontolások, amelyek 
világosan felismerheLővé teszik a régi hiányobi:;ágokat; az a törek-
vés, hogv a korál>bi fejlődési fok meµ,haht<lott volta még hatá-
rozoLtabban ki tűnjék , s á.Jta.la a XIX. é1> a XX. század magyar 
kultúrájáról kialakított ismeretek teljeselJbé váljanak, elsőrendű 
kutatási feladattá teszik a XVIII. század rekonstruálását. A rekonst-
ruáláson itt elsősorban a szellemi életforma teljes helyreállítása 
értendő: a nagy gondolati és esztétikai vívmányokban gazdag 
magyar felvilágosodás korszerű feldolgozása, mely megerősítrni 
és felüföíráln i hivatott a korábbi eredményeket; kutatás, amely 
okul a hibákból, az eszmei és módszertani fogyatékosságokból; 
új szempontokkal gazdagítja a régebbi, helytálló nézeteket, és 



új auyagra támaszkodva tár fol korábban hiányzó vagy a1rna.k 
vélt értékeket és tendenciákat. 

A szerkesztők tisztában vannak vele, hogy a felvilágosodást és a 
XVIlI. századot nem ilyen értelemben kapcsolta össze Waldapfel 
József, a legutolsó, igen magas színvonalú korszakmonográfia 
írója {1954), és az ún. akadémiai irodalomtörténet {1964-65), 
amely szigon'.1an két részre tagolta fel a kort, s lényegében a 
korábbi rendszerezéshez igazodott, megőrizve annak erényeit 
is, hibáit is. Waldapfel nem beszél előtörténetről, amit pedig 
marxista irodalomtörténészek előtte (1952) megtettek már -
talán amiatti aggályból, hogy mindeJúajta előzmény a polgári 
forradalmakat tápláló új eszmerendszer történeti jelenWségét 
gyengítené. Ez vezette az úttörő könyv szerzőjét akkor is, ami-
kor 1772-t „éles határvonalnak" nevezte, a magyar il'odalom-
történetírás legjobb hagyományai közé sorolta, s a merevség a 
legőszintébb ellenkező szándékok mellett is a fentebb már érin -
tett nemz.eti (polgári, romant ikus) hagyományt erősítette. Mi 
úgy gondoljuk, hogy nem a korszakhatárt, hanem a szemló-
letet kell módosítani. Anélkül persze, hogy Bessenyei életművé
nek újszerűsége a korábbi, részleges eredményekben oldódnék 
fel, de megállapítva egyszersmind, hogy gondolatkészlete össze-
tettebb és ellentmondásosabb annál, mint ami művelődési prog-
ramként kiszaka~t belőle, s ami korábbról eredő nemesi-nemzeti , 
patrióta, nyelvművelő és tudomány-népszerűsítő törekvésekkel 
hangolódott össze. Világképe akarva-akaratlan Batsányiban, 
Csokonaiban és Kazinczyban élt tovább, filozófiája Berzsenyiben 
támadt fel (1jra, s ezekben a kapcso]atokban az egyetemes és a 
gondolati elemek legalább anny ira fontosak, mint a nemzetiek. 

Nyilvánvaló, hogy a XVIII. szá.zadról élő kép rekonstrukció-
jára néhány főből álló szervezet nem · vállalkozhat. Sokat tehet 
viszont céljáért, ha figyelmet fordít a rendelkezésre álló erők 
összpontosítására, rejtett, ki nem használt források megnyitására, 
támogatás ra és iránymutatásra váró fiatalok munkába állítá-
sára, vagyis ha szervező tevékenységbe fog. Az Irodalomtudo-
mányi Intézetben alakult kutatócsoport kezdettől fogva szoros 
ka,pcsolatot tartott a Magyar Irodalomtörténeti Tá.rsa,sággal, 
az egyetemek és a főiskolák magya1· irodalomtörtóneti tanszékoi-
Yel, bekapcsolódott a vidéki tanácsok és könyvtárak által kezde-
ményezett különböző évfordulói ünnepségekbe. A konferenciá-
kon és vándorgyűléseken tapasztalt kutatók előadásai adták meg 
az alaptónust, de mindenkor azon igyekeztünk, hogy minél több 
helyi előadó jusson szóhoz, s tárjon fel olyan közérdekű anyagot, 
a.melyhez csak a környezet alapos ismeretével lehet hozzáférni. 
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Az évenkénti nagyobb ren<lczvények mellett a csopo.rt folyu.nni-
tosan szervezett vitaüléseket, i:imelyeknek előadói viszonylag 
szűk szakmai hallgatóság előtt mondhatták el kutatásaik ered-
ményeit, kaptak megáll:ipítástiik hoz megerősítő véleményt vagy 
további munkára serkentő bú:álu.tot. 
Elvszerűen törekedtünk a sokoldalú feltárásra. Ehhez bií.m-

nyult elengedhetetlen előfeltételnek hogy minél több tudomány-
szak művelőjét kaprsoljuk be a. közösség munJ<ájába. A konferen-
ciákon irodalomtörténészek mellett historikusok és nyelvészek, 
művészet-, zene- és s:dnháztörténészek, valamint egyes tudom{i-
nyok történetének művelői tartottak előadásokat. Különös fi -
gyelem fordult a nyelvi, stilisztikai kérdésekre, ezek történetére, 
a latin irodalom legalább néhány, átgondoltan körülhatárolt 
részletének vizsgálatára. Kívánatosnak látszott az új és máris 
bevált vagy még fon·ásban lévő kutatási módszerek bekapcso-
lása és kipróbálása, és döntő fontosságú átmeneti korról lévé11 
szó, az irodalomelméleti kérdések iránti érdeklődés felkeltése. 
Az utóbbi években különösen fellendült komparatisztika módsze-
rei és eredményei jól bevált s tovább kifinomítandó munkaeszköz-
ként kerültek át a gyakorlatba. Elődeink munkáiból is igyeke;,,-
tünk hozzáférhetővé tenni azt, ami a mai tudományosságnak 
hasznára válik. A csoport keretében végzett szervező munka egyik 
sikerének tartjuk, hogy a kötetbe felvett tanulmányok nagyobb 
része konferenciákon és vitaüléseken, többé-kevésbé más form{t-
ban, már elhangzott, mielőtt végleges szöveggel most megjelenik. 

A tudományos eredményekről s mellettük a további tenni-
valókról és a hézagola-61 maguk a cikkek egyenként és összessé-
gükben egyformán taní1skodnak. Már a tartalomjegyzék áttekin-
tése mi11denkit meggyőzhet, hogy a kötet megtervezői az eddigi 
kutatás maradandó értékeit megerősíteni, a hibákat korrigálni, 
az új gondolatokat megalapozni és kidolgozni iparkodtak, s az 
elméleti meggondolásokat harmonikus összhangba kívánták hoz-
ni az anyagfoltáró munkával. A könyv szerkezete is meggyőzően 
tanúskodik erről. Az irndalom és u.z eszmék összefüggése az utóbbi 
óvek vitáiban sokk1il vi lágosa,bbá vált, mint korábban bármikor. 
Ezér t lehetett a köf,ct oJ:.:ő ci klusántik irodalom és eszme címot adni, 
fi ezért éreztük feljogosítva magunka.t, hogy alája foglaljuk a kor 
politikai gondolkodását, filozófiáját és nyelvelméletét tárgyaló 
cikkeket. Sajnálatos hiány, hogy a vallási tudatszférában vég-
bement mélyreható változásról még több és súlyosabb elemzést 
hozni nem tudtunk. Úgy gondoljuk, hogy e hiány a kutatás 
mai helyzetét tükrözi: közismert a probléma, csak éppen szakem-
ber nincsen a feldolgozá,sra. 
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Korántsem ilyen egyneműek az J rodalom é$ m1irclódPs csopo1't-
jába foglalt tanulmányok: egyszerűen azért, mert búrmilyen 
fontosnak és süTgetőnek érzik is általában a kultúrtörténet in-
tenzív művelését, módszertana éppen hogy kialakuMban van, 
s helye és körYonalai is inkább csak az irodalomtudománnyal 
és a historiográfiá>al szomszédos határokon, semmint a, maguk 
egészében vannak egyelőre megszilárdulóban. A hagyományosan 
ide sorolható könyvtártörténeti tanulmányok mellett itt kaptak 
helyet az irodalomszociológiai és a tudománytörténeti tanul-
mányok. a színjátszás története és egy úttörő néposedéstörtóneti 
feldolgozás. 

A szorosabban il'odalomtörténeti tárgyú tanulmányokat a kötet 
utolsó ciklusa tartalmazza. Terjedelme ennek a legnagyobb, 
témaköre meglehetősen változatos, de a kor gazdag anyagához 
képest mégis akár szegényesnek is mondható. Mentségére hoz-
ható fel viszont, hogy a XVIII. század szépfrodalmi műveiben 
igen gyakran több az eszme- és művelődéstörténeti, mint az 
esztétikai érték, s a művek eme relációit a korábbi két tanul-
mánycsoport szívta magába. A folyamatban lévő XVIII. századi 
irodalomtörténeti munkálatok egészéről sem hiánytalan a kép, 
mert a szakemberek egy részét az első kézzel fogható eredmények-
hez közeledő vagy éppen indulóban lévő kritikai kiadások elő
készítése köti le, és e roppant munkaigényes kiadványok tanul-
mányokban realizálódó batá ·úra még várni kell. 

Nem állítható az sem, hogy a kötet tanulmánygyűjtemény 
mivoltában hézagtalan lenne, vagyis hogy egyforma s{1llyal kép-
viseltetik benne a kor minden fontosabb fejlődési periódusa; 
az sem, hogy minden egyes tanulmány a legfontosabb kérdések-
ről szól. A szerkesztők jól ismerik ugyan a kívánatos arányokat, 
de a néhol megdöbbentően ismeretlen kor felfedezésének érdeké-
ben tudatosan tettek engedményeket. Azt nagyjából és nevek 
szerint tudjuk pl., hogy kik írtak magyarul, még inkább, hogy kik 
mű,·elték magyar nyelven<~ szépirodalmat vagy legalábbis valami 
olya mit, amit. a későbbi korok utólag annak foghattak fel. }!ár 
jóval kevésbé ismeretes - néhány esetben itt vál ik először 
kutatás tárgyává - , hogy miért,, milyen eszmék hatására, milyen 
mentalitás közegében, milyen fogalmak segítségével írhtk; mit 
gondoltak a nyelvről, a műfnjokról, általában az irodalomról, 
amit műveltek vagy olvastak, nem is beszélve a stílusirányokról 
és esztétikai kérdésekről, amolyek körül egykor is, ma is több a 
nézeteltérés, mint az egyetértés . A latin anyag pedig olyu.nnyira 
ismeretlen, hogy néha sejtelemnól aJig több, amit ma. elmondha-
tunk róla. 
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A kötet tanu lmányai a célok és az adottságok egyeztetése, 
u,szükségletck és n hiányok mfrlegclése után jelennek meg n_vomta,-
tásban. Ar. egyes szerzők érdeklődési körüktől, felfogásuktól, 
iskolázottsúguktól és - nem utolsósorba.n - cikkük tárgyától 
függően különböző módszerekkel dolgoztak. Az e téren tapasztal-
ható változatosság (vagy talán tarkaság) végső soron a mai iro-
dalomtudomány összképének felel meg; adottság, amelyet fő 
c·élunk szolgálatába igyekezt.ilnk állítani . .Akadtak aztán véle-
ményok. tárg:;.'alá!-1i módok C>H fog:t.lmak. amelyeket a szerkesztők 
vitatható:Lknak t:Lrtottak éH tarta.nak ma is. A nézeteltérések 
mibenlétét a tanulmányír6klml ~dapos megbeszélések sorá n t isz-
táztuk. Eg.vcs állításokkal, régebbi és lljahb módszerekkel és 
következtetésekkel Yagy inkább ezek néhol még fellelhető nyomai-
val mo. sem érthetünk egyet. Ilyesmiket tartalmazó cikkek meg-
jelentetése mellett indokolt esetben azért döntöttünk, mert véle-
ményünk szerint értékes tanulságokat foglalnak magukban, s a 
más korszakok kutatásában is megl6vő tendenciák feltűnése 
xvnr. századi anyagon újahh támpontot ad az egész irodalom-
1 ndományl fogla.lkoztntó viták eredményesebbé tételéhez. 

1311clapei,t, 1973 áprilisában 
A szerkesztlfk 
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TRODA LOM ÉS ESZMÉK 





KÖPECZI BÉLA 

A FRANCIA POLITIKAI IRODALOM SZEREPE 
A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC IDEOLÓGIÁJÁNAK. 

IGALAKÍTÁSÁBAN rr~:.;;;::;~---.... 

A XVIl. század közepén az angol polgári forradalom megriasz-
totta szerte Európában a feudális uralkodó osztályt, és ellenállást 
váltott ki vele szemben. A Fronde-ot legyőző francia abszolu-
t izmus a feudális állam legkorszerűbb, legellenállóbb és leg-
életképesebb formájaként jelentkezett, amely bizonyos egyez-
tetést is el tudott végezni a nemesség és a polgárság között, meg-
őrizve az előbbi domináns voltát. E sikeresnek tűnő védekezés 
ideológiája a gazdaságilag-társadalmilag elmaradottabb országok-
ban is elterjedt, és különböző reformkísérleteket táplált.1 

Külpolitikai ellenszenvük ellenére a Habsburgok is különös 
gonddal tanulmányozták a francia példát, és a XVII. század má-
sodik felében, de különösen 1683 után a gyakorlatba is szeret-
ték volna átültetni az új tapasztalatokat.2 A bécsi „abszolutis-
ták" katonai erő alkalmazásával igyekeztek megtörni a rendi 
ellenállást és kiépíteni a centralizált államapparátust, merkan-
tilista módszerekkel próbálták segíteni az ipar és a kereskedelem 
fejlődését, és a katolikus egyház útján ideológiailag is „alátá-
masztották" a császári hatalmat. Ezeket a célkitűzéseket bizo-
nyos sikerrel valósították meg az ún. örökös tartományokban és 
Csehországban, Magyarországon az011ban beleütköztek nemcsak a 
nemesség, hanem a városi polgárság és a jobbágyság ellenállásába is. 

Fel lehetne tételezni, hogy a magyarországi ellenállás a rendi 
politikai ideológiára épített, amely szemben állt minden abszo_ 

1 Az abszolutizmus kérdéséről az elmúlt időkben sok vila folyL a törl6n6-
szek körében. A viták kiindulópontja. Fritz Ffortwng ésR. l\1on8niet: Quelquos 
problemes conccrna.nt la monarohie absoluc e. előadása. volt;, amelyet o. X . 
Nemzetközi Történész Kongresszuson mondtak el. (A kongresszus anyaga 
megjelent Firenzében, 1955-ben.) Magyal· részről mindonPkelótt Molnár 
Erik szólt hozzá a kéi-déshoz: Az abszolutizmus gazdas6gi és M.rsadalmi 
alapjai Európában. (A XII. Bécsi Nemzetközi TörMnész Kongresszuson el-
hangzott referátum.) MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának 
Közleményei 1965. 171 - 206. 

2 Az osztrák abszolutizmusról vö. Erich Yiüllner hibliográfiáj1tt.: Gcsol1 iohf o 
Öslerreichs. Wicn, 1961. (2. kiadás) 
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lutizmussal. A valóság azonban sokkal összeiettehh: Magyar-
országon az abszolutizmusnak voltak hívei azok körében is, 
akik szembeszálltak a Habsburgokkal. Ennek az ömill1'1 lll<tgyn,r 
államot kívánó abszolutizmlisnak a moghüdoWje a X\'11. i;zá,-
zad közepén Zrínyi Miklós,3 akinek hatása a Rákóczi-szabadság-
harcig terjed. Zrínyi 1\fachi avellire, a magyar hagyományok kö-
zül :Mátyás példájára és a XVII. század első felének európai po-
litikai tapasztalataira támaszkodik. 

A XVII. század második felében akadnak a magyar uralkodó 
osztálynak olyan tagjai is, akik a francia abszolút monarchia 
berendezkedését ismerhetik meg részben saját tapasztaln.tok, rész-
ben éppen bécsi közvetítés alapján. Bethlen l\1iklós Erdélyben 
próbálja alkalmazni a Franciaországban tanultakat, még ha az 
ottani kör ülmények a sikert nem is teszik lehetővé.4 II. Rákóczi 
F erenc az, aki legtudatosabban kttpcsolódik a franc ia abszolút 
monarchia ideológiájához anélkül, hogy ifjú korában módja len-
ne a franciaországi helyzetet megismerni. 

Amint ifjúkori könyvtárának jegyzékéből kitűnik - ame-
lyet Heckenast Gusztáv tett közzé5 - , Rákóczi alaposan tájéko-
zódik .Franciaország múltjáról és jelenéről. Könyvtárában meg-
találjuk Simon do Riencourt Abbrégé chronologique de l'H istoire 
de France című könY'ének 1678-as kiadását,6 amely az eseménye-
ket a legrégibb időktől 1677-ig mondja el. A La Geographie an-
cienne modeme et historique címíí, J. B. Audiffret által írt és 1689-
1691-ben kiadott munka' részletes tájékoztat{l.St ad .l!'L"ancia-
ország földrajzáról, de úgy, hogy közben ismet·teti a legfontosabb 
történelmi adatokat. 

Különös érdeklődéssel fordult a fejedelem a XVII. század 
francia története felé. Az említett könyvtárban megtalálható 
Pierre Matthieu 1613-ban megjelent és l V. Henrik király „siral-

~Vö. Klaniczay 1.'ibor:_ Zrínyi Miklós. Bp., 1954. és Perjés Géza: Zl'ínyi 
:\liklós és kora. Bp., 1960. 

• Bethlen Miklós francia. kapcsolat.airól, Msd Köpeezi B6kt: Bethlen Miklós 
francia. emlékiratai. It.K 1955. 296 - 304. 

:. H ec/.:e1iast GuszUv: II. Rákóczi Ferenc könyvtára. TtK 1958. 23 - 36. 
' Abbrégé chronologique de l 'H.istoil·e de l<'l·a.nce depLlis le commrncement. 

cle eello monarchia jusques a pl'esen t. A l,aris, chez Loyson, 1678. I-Il. 
; A szenó Du Maine hercegnek ajánlja. nzL a művel, amely kéL kötetben 

jelent meg J. B. Coignard-nál és fiánál, Párizsban. A~zal indokolja n föld -
rajz és a történelem összekapcsolását, hogy az egyik a világ leírása, a. másik 
uz elllbel'i élet térképe. „En effet si la Geog1·apbíe n'est. autre chose que la. 
desoripLion du monde, l'Histoire est a proprement parlor Ja carte de la víe 
bumainc·." 
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mns halálának" történetét elmesélő könyv,8 amely valószínű leg 
még elődjoiWI maradt rá. Ami a francia ahszoluti?.mus megala-
pozójának, l-tichelie11 bíboroi;m~k a Levékenysógét illeti, ezzel 
Jean Leclerc protestáns literátor kiadványából ismerkedett meg,9 

aki egyben 'T'hököly első életrajzirója is volt. Leclerc a blboros 
élelét nem vallási , hanem politikai szempontból vizi;gálja, és 
IJOlit.ikán 11em a fejedelmek szolgai udvarlását éL·Li, hanem a népek 
jólétének biztosítását. Miutú.n részletesen ismerteti Richelieu 
munkásságát, megpróbál belőle általános következtetéseket le-
vonni. „Ennek a miniszternek - írja - fő vágya az volt, hogy 
uralkodjék, ós hogy hírnévre tegyen szert a világban ... Az uni-
verzális monarchiára gondolt és nem mondott le arról, hogy ezt 
megvalósítsa Spanyolország romlásának árán." 10 Amikor ez nem 
sikerült, igyekezett Párizs helyzetét megszilárdítani és Francia-
ország határait kitolni. Leclerc elismeri a politikus s ikereit, do 
nem lelkesedik politikájáért, amely p1·otestánsellenes volt, és n. 
népet elnyomta. 

Mazarin történetét Rákóczi már XIV. Lo..jos egyik hivének 
könyvéből, A. Aubéry történet.író munkájából 11 olvashaLta, aki 
a bíborosbnn az abszolút monarchia egyik megalapítóját, ünnepel-
te. Aubéry elítéli az angol forradalmat, de a reálpolitika jegyében 
helyesli fü>:t a szerződést, amelyet Mazarin Cromwell -lel kötött. 
A Fronde-dal és az arisztokmta öi;szeesküvéssel természetesen 
szembeforclul. E g_v névtelen mémoire,12 a.melyet Mazarin herceg-
nőnek tulajdonítottak, s amelyet R ákóczi szintén olvn.r;ott, már 
távolról sem dicséri ennyire a kitrdinálist, inkább pletykákat teL·-
jeszt róla, miközben a hercegnő gáláns kalandj a it. meséli el. Megjele-
nik Mazarin a fejedelem egy másik olvasmányában, egy 1695-ös 
pamfletben is, ahol ez Madame de Main tenonnaJ folytat oJmés plu-
beszédet a francia politikáról és annak kudarcairól. 13 

Nem „ortodox" forrásra támaszkodik Rákóczi, amikor Louvois 
hadügyminiszter munkásságát akarja megismerni. Fikt ív „po-
litikai testamentumot" olvas, amelyet a kor termékeny polí-
tika.i írója, Gatien de Courti1z, sieur de Sandras 1695-l>en wott 

s P. Mathieii: Histoirc do le. morl. deplorablo de Henry IV. Roy dc Frnncc 
c l <le No.vo.rrc. A P1nis, cliez la Vcufve 1\C. Guillemot., löl3. 

9 T..u. vie rl' A rman<I J ell.n Carclinu.l Dne do Richelieu. A rnfü.1oclik kfrulás 
JG!)().ban jelonl, meg kölni imprcsszurnrno.1, két kötetben. 

•• I. "" :rr. 002 - öO.'). 
u L'ffistoil"e du ce.rdimll i\fouu·in. A Paris, c h<r.t. D. Thierry, l(iSS. I - II. 
11 i\lemoires Di\ILM (Do l\Iadamc la. Duehessc de i\fazarin). A Colog ne, chcz 

Pierro MarLeau, 1675. 
13 li:sprit du Cnrdinal Mazarin, ou ontotiens sur ee qui so passo a la Coul' 

1.li: P'ranec et <lnns cclles dos a.uLl'tlS Princes do l'Europo, A Cologne, 1695. 



ki, h nmi, ki1lni imprcsszum1111tl hoJJandiai nyomdában. 14 Louvois 
- m int feltételezett. s;.:erző - <t királynak aj~ínlja ;1 munkát, s 
t.-kuzl tn a következőket írja : „Az az abszolút hatalom, amcll)·el 
Ol'S7.á~ában rendelkezik, a hódítások csodálatos sz;ímn, a féle-
lem. amelyet egész Európiíban elhintett, olyan magatartásnak az 
eredménye, amelyet nem adhat fel anélkül, hogy ne kockáztatná 
mindazokat az előnyöket, amelyek ebből származtak. " A vo lt 
hadügyminiszter elveti az angol forradalmat, holyteloníti a 
Fron<le-ot, és <licséri Mazarin vol itikáját. A franrin, hels() helyzet 
,.;zem po11tjáliúl részletesen fogln,I koY.i k r1- janzenizmus éR n. protestan-
tizn111s <lolgával és XJ V. L n,jos \ nllúsi politikáj:ival. A janzenis-
tákat azon a címeu ítéli el, hogy részt vettek a .Frondo za.varai-
ban. A protestánsok üldözését helyesli, de kifogásolja a velük 
szemben alkalmazott keménységet, amelyet szerinte a király nem 
rendelt el. Végső fokon lelkesen iinnepli az ellenzék felszámolását 
és az abszolút monarchiát, amely szerinte egyaránt nyugszik a 
„félelmen" és a „szereteten 11

• Sorra veszi a különböző rendeket és 
foglalkozásokat, s jó tanácsolmt ad a királynak a velük va,16 
bánásmódot illetően . A p11pi rendWl a gallikanizmus védelmét 
kell számon kémi. A nemei;ség bizonyos eléíjogait helyes mogé.íriz-
ni , de le kell szegényíteni és al aC'~m 11yítan i , hogy <'i;ak a király 
szolgálatából remélhessen megélni. A polgárság különhöz() réte-
geit foglalkozás szerint C'soportosítj:i. A hírákat pénzzel kell sakk-
ban tartani s azzal, hogy állandóan í1j hivatalokat kreálnak. A 
bankárokat F>zigorúan kell ellenőrizni , mert bár minden álla,mhn.n 
varrnak szegények é.c; gazdagok, arra vigyáz ni ke ll, hogy ez utóh -
bi n,k túlságos nagy vagyonra ne tegyenek szert . és ne ingereljék 
maguk ellen a népet . A gazdagok és szegények ellentéte egyébként 
elé5nyös lehet n. király szempontjából, mert móclot ad mTa, hogy 
megfejjo a gazdagokat, és 11atl6tákké11t" használhassa fe l őket a 
néppel szemben. A kereskedőket meg kell becs ülni, <le pénzt kell 
kisajtolni belőlük. A kisiparosoktól sok hasznot h1íz11í nem lehet, 
ezért nom szükséges különösohben támogatni se őket. A parasz-
toktól sem sokat kell várni, de óvatosságot javasol velük szemben , 
mert nyomorúságuk már most is nagy. Ami a külpolitikát il-
leti, azt ajánlja, hogy a király folytassa a háborúkat és fejlessze 
a tengeri flottát, amely az „univerzális monarchia" megvalósí-
tásának egyik eszköze. 

Nyilvánrnló, hogy ezek a „jó tanácsok" XIV. Lajos elnyomó 
és terjoszkecW politikáját kív{wják lejárat ni. Ez a pamflet része 

14 Trslonumt. politic1uc 1ln marq11iH (lo J.ouvois . ... A C'olog11r 1 t:luw, lo 
'Poli 1 iqno, L 695. 
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annak a vropagtmda-hadjáralnak, timely az Augsburgi Liga há-
borúja idején alakult ki a fmnc:iák és a szövet~égesek között. 

Ugyanehhez az irodalomhoz tartozik egy 1695-ben Antwer-
penben megjelent kiadvány, amelynek címe Traité des lnteréts 
des Princes et des Souverains de l'Euro1Je. 15 Ez a politilmi irat el-
ítéli Franciaország területi követeléseit, a protestánsok üldözé-
sét, és azt javasolj a a császárnak, hogy minél előbb kössön békét 
a törökkel, és forduljon nagyobb eréíkkel Franciaország ellen . 

Ezeken a napi politikához és vitákhoz kötődő írásokon kívül 
Rákóczi könyvtárában megvolt Sir William Temple angol clip-
lomata (akinek mellesleg Jona.than Swift volt a titkára) egyik 
1676-ban franciául megjelent kötete16 is, amely különböző tárgyú 
írásokat tartalmaz. Az egyik a kormányzás eredetével és természe-
tével foglalkozik. A szerző szerint a klíma határozza meg a népek 
erkölcsét és az állam formáját. Két fő államformát ismer; az egyik 
ön kényes és a fejedelem kodátlan hatalmán alapszik, a másik az 
alkotmányra és a törvényekre támaszkodik, amelyeket a népek 
egyetértésével hoztak létre, vagy amelyeket hosszú hagyomány 
1odakított ki . Temple jobbmtk tartja egy ember zsarnokságát a 
nép zsarnokságánáJ, de nem hívo az elnyomásnak. Paternalizmust 
hirdet, amelyet azzal indokol, hogy minden álla,mfornat oreclete a 
('SaJádi tekintély. TempleegyezLetni akar: az abszolút monarchiát 
úgy képzeli, hogy strukUmíja pimmishoz hasonlít, a.melynek 
talapzu.tát a nép képezi, s c:i;úcsán áll a király. 

Egyik a kötetben közölt írásában a francia- holla,nd hábor úról 
1>zólván, a francia kormányzatról azt mondja, azért indít háborút, 
hogy a „népet foglalkoztassa és megakadályozza, hogy kemény 
és bosszantó állapotán gondolkozzék" . Magyar szem ponLból ér-
demes mogemlíteni, hogy !t hősi orényeluől szóló írás Hunyadi 
Jánost is dicsőíti . Egyébként a többi nem politikai tn.nulmány 
is nagyon érdekes, hiszen péld{~ul a „régiekről és a modornokről" 
szó ló esszé a kor egyik alapvotő i1odnlmi vitájába szól holo a„ré-
g iek" olclu.lán. 

E1111él fontosahlmak W11ik egy másik, 1689-licn mcgjele11f, és 
Húk6cí'.i által olvasott kü11yv, ~tmelyoL a szkeptikus Saint-Evré-

"' .\ könyv ulcúm· rcndkívii l jc-lll:1m.ú : Divil'é1· t•11 duux l'urt i1·8. l>u11s lu. 
pn·niiuro on lrouve uno rcchcr<:ht• oxuclu tied 1>1-ei~nlions <lu Roi do Franco 
sui· el cont.1·c chacw1 des Scrcni2~imcs Alliez en particulier. Et C'nsuilo <les 
U1·oit s clt-s dits Princes Confedon•z sur la France et le Pais conquis. Et dans 
lu. soc·on<le nn Di.<icours Poli tiquo R11t• l'ótut. present des affaircs, consideré 
i:u1 J>l'Cllllior .l'ara.grapho pur mpporf. 1.wx Jutctöts du Roi do l~ranco. Et au 
1wc·u11d, piw raport U. ucux <lrs ~vn·11Ü.;1< i111rs Alliez. 

rn Lt•s ocu vrcs melées Llo l\lmwic.n11· k Ohevalier T emvle . . . . A Utrecht., 
chcz A. 8ohoulcn, 1G93. 
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mond írt, s amelyben ugyancsak sokfajta elegyes frást találunk.17 
Az egyik a franciák ízléséről és ítélőképességéről szól, s benne töb-
bek között azt olvassuk, hogy „nincs egyetlen ország, amelyikben 
a ráció olyan ritka lenne, mint Franciaországban, de amikor ott 
megjelenik, nincsen nála tisztább a világegyetemben" .18 Egy másik 
írása azokról a tudományokról szól, amelyeket egy honnéte ho11ime 
felhasználhat . Szerinte az erkölcs, a politika és a szépi1·odalorn 
hasznosak . Az első a rációt, a második a társadalmat, a harmadik 
pedig a társalgást érinti. Sem a teológia, sem a filozófia, sem a 
matematika nem kell az „emberséges embernek". A teológiával 
kapcsolatban gúnyosan megjegyzi : „Elégetnek egy ahhoz elég 
szerencsétlen embert, hogy ne higgyen Istenben és ugyanakkor 
az iskolákban nyilvánosan megkérdezik : hogy van-e I sten. " 
Gassendi és Spinoza híve éppúgy, mint Pierre Bayle, s mint ő, 
megmarad az abszolút monarchia hívének még akkor is, ha élete 
jó részét emigrációban kénytelen eltölteni . A polit ikai egységet 
annyira szükségesnek tartja, hogy még a franciaországi protes-
tánsüldözést sem ítéli el. Persze ez összefügg azzal a felfogásával 
is, amely szerint vallás mint dogma elvetendő, csak az igazságof:i-
ságot és a ~aritászt fogadja. el, a.mely sr.erinte egyaránt követel-
ménye az Egnek, a természetnek és a ráeiónak. 

Szemléletét általában a nicionalista felfogás határozza meg : 
„Rengeteg jó és rossz között élünk és olyan érzékekkel, amelyek 
alkalmasak arra, hogy a jó megérintse és a rossz sértse őket; sok 
filozófia helyett egy kis ráció megízleltetheti velünk, amennyire 
csak lehet, a jót és alkalmassá tesz, hogy elviseljük a rosszat olyan 
tfu:elmesen, amennyire csak tudjuk. "19 Ez nem valamiféle for-
radahní program, de a korai felvilágosodás egyik jellemző megny il-
' 'ánuJása .. 

17 Ocuvros meslées de Mr de Saint Evrernont. A Paris , cho:i: ClauJo Barbin, 
1689. A szerző elítéli a francia. történészeket, és csodálko:r.ik asr.on, hogy ebbe11 
az országbau, a.hol olya.n sok háború és változás történ!·., s annyi ember, 
aki képes nagy dolgokat véghez vinni és elmondani, nom akad megfelelő 
hist-Oriográfos : „Il est assez éLrangc quu dans 1m e Monarchio ou iI y a. t.a.n 1 
dl.' guiwres mcmora blcs oL Lanl, clo changumons s igna lez dans les a ffai n·s, q tw 
par111i dr•s gens q u i 0111, la vertM tlo faire les gn.1nclr,s ch oscs ol la va.nitó cl1· l<'t1 
dirl-, il n 'y a it. pas un Hisl orion quj réponclo ni a la dig 11iLé d t' la. 1out iéro ni 
ti. notre propro inclinu.Lion." (127 - 128.) 

is Il n',y a point, tlo Pais ou la raison r;oil, plus 1·aro qu'eUe csl, un Franco; 
quand ollc s'y trouve, il n'y en a pas <le plus pm·e dt1ons l'Unive1'S (i .. m . 167 .). 

19 Nous vivons au milieu d'une infinité de biens et de ma.ux, et aveo des 
sens capables d'estre touchez des uns et blessez des autres, sans tant de 
Philosopbie un p eu de i·aison nous fe1·a goűter les biens aussi doucemen t 
qu'il est possible, et nous accomoder aux maux aussi patiemmeni que nous 
le pom·ons (i . m. 409.). 
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Mint ismeretes, Fénelon püspök a XIV. Lajos ellen berzenkedő 
arisztokrata ellenállás egyik képviselője, s Télémaque-ja ennek a 
felfogásnak a kifejezője a maga mitologikus-utópikus meséjével. 
Rákóczi nagy kedvvel forgatta a Télémaque-ot még a bécsújhelyi 
börtönben20 is, s a szabadságharc alatt - amint kutatásaim iga-
zolt ák21 - latin nyelvre is le akarta fordíttatni azzal a céllal, 
hogy politikai kézikönyvként udvarának fiatal nemesei kezébe 
adja. 

Mi az, ami Rákóczit mindenekelőtt vonzotta Fénelon politi-
kai regényében 1 A paternális uralkodás gondolata, amely az ő 
elképzelése szerint nem mond ellent - mint ahogy Sir William 
Temple esetében sem - az abszolút monarchia eszményének. 
Ez derül ki abból az Értekezéséből22 is, amelyet a fejedelem később, 
az emigrációban, írt a hatalomról, s amelyben két olyan ellentétes 
politikai gondolkodót, mint amilyen Fénelon és Bossuet, próbált 
meg összeegyeztetni. 

Ismeretes, hogy a cambrai-i püspök Salente-ban egy hiera.r-
cbikus, frugáHs, egyszerű erkölcsű társa.dalom képét festi meg, 
amely ~~ régi feudális berendezkedést idealizálja, de úgy , hogy a 
király atyai hatalmát nem vonja kétségbe. Rákóczi a társadalmi 
utópiát nem fogadja el, az abszolút monarchiát a kor legfejlet-
tebb á!Jamának tartja, de a fejedelmi paternalizmust hirdeti az 
uralkodás korlátaként. Erre nemcsak olvasmányai indítják, ha-
nem az a politikai tapasztalat is, a,mely a központosítást egyez-
tet ni akarta a rendi érdekekkel. 23 

Az egyeztetés szándéka azonban nem azt jelenti, hogy minden-
ben kompromisszumot keressen. E szempontból érdemes a poli-
t ika és a vallás közti viszonyról vallott felfogását felidézni. Isme-
retes, hogy a fejedelem a vallási unió és ezzel együtt a tolerancia 
híve volt. Ez már önmagában is szembeállította a jezsuitákkal. 
Ifjúkori könyvtárában megtalálható egy Jesuite Secularisé című 
1683-ban megjelent dialógus,24 amelyben egy Dorval nevű abbé 
Maimbourg jezsuitával beszélget, aki csalódásai miatt elhagyta a 
rendet. A jezsuiták nem gyarapították a tudományt, de türel-
metlenségükkel nem segítették a vallásos hit erősödését sem. 

20 Zolnai B éla: R ákóczi bécsújhelyi olvasmányai. ItK 1955. 288- 295. 
21 Köpeczi Bélci: Fénelon Telemaohosának első magyarországi for<lí Lá:;i 

kísérlete. Filológiai Közlöny 1969. 1 -18. 
22 A Traité d e la puissance 1751-ben jelent meg a Testa.menJ poliLiquc et 

moral du P1·ince R akoozi e. műben (Hága). 
2a Erről a kérdésről: K öpeczi Béla: Bossuet és Fénelon között. Eszmei és 

irodalmi találkozások e. kötetben. Bp., 1970. 
21 Le Jcsuite SecuJa.risé .. .. A Cologne, chez J. Vilebard, 1683. 
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Maimbonrg is a türelmetlenséget terjesztette a lutheranizmusról, 
a kálvinizmu eról, az arianizmusról írott munkáiban (amelyek egy 
része R ákóczi könyvtárában is megvolt) . Rá kellett azonban jön-
nie, hogy ezzel nem jó ügyet szolgált. A pamflet fő mondanivaló-
ját a Canticum Jesuiticum foglalja magában, amely így végződik: 

Ergo 
Vas qui oum J esu itis 
non ite cum J esuitis. 

Rákóczi a jezsu ita renddel politikai ellentétbe is került, s ezért ki-
fizette őket az országból - előbb, mint bármelyik. más uralkodó. 
Vallási politikája - meggyőződéses katolikussága ellenére is -
szembeszállt minden türelmetlenséggel, s ezzel biztosította leg-
alább néhány évre a szabadságharc politikai-ideológiai egységét. 25 

Sokan talán úgy gondolták, hogy Rákóczi franciás kultúrája 
miatt fordult érdeklődéssel XIV. Lajos állama felé. Nos, nem 
ez a. helyzet. A rendiségnek olyan ortodox képviselője, mint 
Bercsényi Miklós, aki nem is tudott franciáu l, maga is fog lal-
kozott a francia tapasztalatokkal. Amikor elmenekült Lengyel-
országba, minden vagyonát leltározták, köztük könyveit is.26 

A pontatlan címleírásból is kiderül, hogy Franciaország földrajza 
mellett tanulmányozta a francia történelmet, mégpedig két 
kön~'Téböl is, az egyiket Benjaminus Priolus,27 a másikat pedig 
Gabriel Barthélemy de Gramond28 írta latinul. Emellett - ugyan-
csak latin nyelven - megvolt könyvtárában Turenne, Richelieu 
és 1\faza.rin életrajza. Ráday29 és mások Franciaországról szóló 

:.; Rákóczi vaUáspolitikájáról a legfont.osabb dokumentumok Ráday Pál 
imtai e. kiadványban. Bp„ 1955-1961. !-II. 

n Archivum Rákóczianum. VID. 328- 329. 
:; Benjamini Prioli ab excessu Ludovici XDI de rebus go.llícis historiarum 

libri V. (Paris, 1662.) Benjamino Pl'iolo vagy a.hogy a franciák frták, P1·iolea.u, 
a velencei dózse cso.lád leszármazottja., Franciaországban n6Lt fel, részt vett. 
a münsteri kongresszuson, belekeveredett a Fronde harcaiba, do XIV. I,ajns 
meg bocsáj to ttneki. 

:a Gramond mw1kája. Budán is megjelent. Ga.br. Burlholomaeus G1·a-
mond: Historiarum Gallia.e ab excessu Henrici IV. libri XIlX„ quibus r erum 
per Gallos tota Europa gesta.rum accm·o.ta narratio continetur. Budae, 1753. 
Landerer. 

:9 Ráday könyvtárának jegyzékét közölte Gorzó G.: Ráday Pál, Bp„ 
1915. 161-165. Vö.: Seuesváry Viktor: Egy roagánkönyvtá1· o. XVID. 
században. Ráday Pál és Ráday Gedeou a magyar kulú1·0. szolgálatábun. 
E lhangzot.t a Rá<lay Gyűjtemény el6adás-sol'Ozatában, 195G. II. 26-ún. 
A Ráday Gyííj tomóny Évkönyve. 1955 - 1956. 27 - 35. l{ádo.y könyvt,ání,-
ban is megvolt többok között Gramond könyve. 
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11\asmánya.i is arról tanúskodnak, hogy nem Rákóczi veti csak 
„vigyázó szemét" Versailles-ra. 

A szabadságharc vezetői, amikor a francia történelem és 
politika iránt érdeklődtek, nem pusztán szövetségest kerestek a 
Habsburgokkal szemben, hanem egy fejlettebb társadalmi-
politikai struktúrát is próbáltak közelebbről megismerni, amelyről 
még a Franciaországgal szemben álló erők is tisztelettel beszéltek. 
Nem csupán az abszolút monarchia elméletét elemezték, hanem 
gyakorlatát is, mégpedig ln'itikus forrásokból, amelyek a huge-
notta propaganda s részben a korai felvilágosodás termékei 
voltak. A Rákóczi-szabadságharc vezetői tudták azt, hogy a 
történelem kerekét nem lehet visszafordítani, és nem lehet egy-
szerűen visszatérni a régi rendi államhoz. Azt is tudták, hogy a 
francia példát Magyarországon lemásolni nem lehet. Rendi és 
abszolutista tendenciák bonyolult szövevények6nt alakult ki a 
kurucok államelmélete, amelynek formálódásában jelentős szere-
pet játszottak a francia abszolutizmus politikai eszméi is. 
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ES.t:E TAMÁS 

RÁKÓCZI „RESPONSIO"-J A 

A Rákóczi-szabadságharc jezsuita-problémájának három olyan 
mozzanata van, amely irányító tényezője az események rendjé-
nek. Ezek folyamatokat zárnak le, és újabb folyamatokat indítanak 
el a végső kifejlés irányában: 

1. Az első gyöngyösi értekezlet 1704 márciusában: Rákócz i -
lafüícsosaival egyetértve - elhatározza, hogy az idegen szánna-
zású rendtagokat kiutasítja az országból.1 

2. A szécsényi országgyű lés 1705 szeptemberél1c11: a Szövet-
kezett, rendek a VJ. törvény('ikkben kijelölik a rend helyét H, meg-
Yalósu ló új állami-:zcrkezetbcn, és megszttlJják szám ukra azokat, 
<t feltételeket, amcl~·eknek teljesítése esetén, megsza,bott keretek 
között, működésüket folytitthatják. Éspedig: el kell szakadniok 
a.z osztrák rendtarLománytól, esküt kell tenn iök aGonfoederatióra.2 

3. 1700 novemheróben hat nyuga.t-fehri9-éki vármegye: P o-
zsony, Nyit.ra, Trencsén , Liptó, Turóc és Arva kemény s Wusú 

1 A.,, érlPkcY-kt úlluliínos politika.i prolJlórnáit l~tlkóc:1.i e.s.nliti J~mlék
irutú.bo.11 , a nyom{tlnm Lámaul, vallásiigyi bonyodalmakról U.'/. OnéloLírúsban 
ós l 704 .. junius l ó-én XIV. Lajosnak ír t lcvolóbcn szól. Küvol.kow1611yob·6l 
B ercsónyi leveleiben találunk nóhány fontos uLalást. - 1 I. Itákóczi Ft•renc 
E mlékiral.ai. Saint-:::iimon emlékirat, részleteivel. Thaly ](álmán jegyzeteivel 
A fran cia eredetib61 forclítoLL.a Vus I stván. A bevezető tanulmány Pach 
Zsiymoncl Pál munlntja. Bp., 1951. - II. Hákóezi F crcncz fojcdelern ·ÖnéloL-
rajza. A lati n eredct.ilJ6l fordítoUo. Domján, ltJlck. Miskolc, l 90il. - Fiedler, 
Joseph: Ac lonstüeko zu1· Goschi<>lil.c Rákóczy's und scinor Vorbindu11gon mi L 
dem A11sl11ndc .. . . NebsL cincm NacbLrago '/.UIY'l crsten Hundo (l 70:~ - J 726). 
'Vien, 185 . (f. 4.39 - 44(i. (lt'onl.i•s Iiorum AusLria.carum. XVIT.) - B er-
i·i;Ónyi 1704. típrilis 14 -i és április 19-i lovl:lo : Archívum H 1íkóc:1.iun11m. lV. 

~ A B:t.ót·sény i orazúggyúlés akL(d : 'J.'lw.ly l\cítmán: ltttkócú Tú.r. 1. P est, 
J8füi. 112 1 - 448. - JtJszc T rJ,111ás: A szécsényi Ol'SdLggyíílés i nit.H.i. 1705. 
s :1.cp w mbor ·12 -okLóbel· 2. Jtádo.y Pál iratai 1703 - 1706. 327- :rno. (ltá-
day Pál J raLai. I.) - A gyűlés történetének ll!gfon losabb olhoszéló fornísa id. 
Csécsi János országgyűlési naplója. Kazinczy Gábor fordításában: OSZK 
Quart. Lat. 2524. Ill. - A naplóból részletek: Török J ános: Adnlókok és 
oklevelek. fJ. Rákóc:t.y F erencz és a szathmári békekötés történetéhez. 
Hazánk. U/ 1860. i! 11 - 270. - L. m ég : Esze '11rm1cís: A kllrucok clsl\ ország-
gyűlése. H.efo1·mátus J<:gyhii:i; VU / 1Qfil3. 442 4-14. 
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folyamodványuan - „Ad Fra nciscum Rakoczium Supplicalio cL 
Protestatio sex Comitatuum ln Causa exilii Societatis Jesu" -
azt kívánják R ákóczitól: „Ne vegye figyelembe a Confoederatio 
határozatát, mert ez úgysem illetékes határozni vallási kérdések-
ben ... és ünnepélyesen protestálnak az ellen, hogy . . az ország 
régil>b törvényeinek sérelmével a jezsuita-rend honosított tagjai 
az országból száműzessenek, s jobbára alapíh-ányi javaiktól 
megfosztassanak. "3 

A Responsio Rákóczi - terjedelmes és az egész látóhatárt át-
fogó - válasza a megyék hangvételben és tartalomhé\n egy-
aránt agresszív „folyamodványára" .4 Rendeltetését tekintve: 
válaszirat konkrét kérdésekre; tartalmát tekintve: tények fel-
sorolásával hitelesített végleges elutasítás; műfaját tekintve : 
személyes emlékekkel is motivált, hangvételével a lélek válságát 
is jelző manifesztáció - a jezsuita rond ha7.ai dekadcll<'iájáról. 
Az említett hármas tagozódású történeti folyiunat Yég:-;{í állo-
mása. J elzi, hogy egy egész lelkével katolikus uralkodó megha-
sonlott azzal a, renddel, a mely áthozta fejedelmi házát az „eret-
nekségből" a római hitre; azzal a „Societa.8"-szal, amely ifjú-
ságában ne\elte éH hitvilágát kialakította; azzal a jelentős egy-
házi szen-ezet tel. amel~·et ő pártfog~ísába fogadott, s hátran 
Yédelmezett az érdekeit korlátozó, biztons<ígát Yeszélyeztető 
törekYésekkel :-;zemben. A Rcsponsio, a hol támadó, hol védekező, 
polemikus és apologetikus tendenciáitól - l'itka. kivétcltéíl el-
tekintve - :;,zahadulni képtelen, szellemileg sekélyes, hangjában 
nyegle t'1gynernzett vitairodalmában a magyarországi jezf.:uiták 
történetének, magasan kiemelkedő teljesítmény. Azt is mond-
hatnánk róla, hogy: egyedülálló. A szabadságharc és ti. koni.beli 
magyar jezsuiták történetének fontos forrása, s egyl>en megható 
emberi dokumentum. Erkölcsi és irodalmi szintjét tekintve méltó 

3 'l'un11l111ú.11y1111k ogyik fr·ltu lula: rc11dl'l l 11n•111t 1·11i a kc•ll'I k1•:1:1":-1l-i·éíl 1<7.<Ílb 
nézetek zűrzavunilmn. - Egykorú kb.irnt cn; i:;zövc·i;t< : 1'.K lJ t·\·1•111 ~i-~yííjt. 
IY. . - Nyomtnltisbun: OS;!,K Apponyi-gyííjt. 1 ~'\:;. P1irhu1:u11101"1 ht in ,:i; 
német szöveggel. 

4 Modern ki!il-dúsa : Esze 'L't111t<Í!i: l{ilkóc:l.i vÚ,lfü;zu J'f)'.l.:;cmy, N° ~·i f ni. 'l'n ·n-
csén, Turóc, Arvo. ós LipLó vú.rrnegyénok i~ joz::;túLn n'ml értll·k1'-b1·n Lel l, 
közös fölterjesztésóre. 1706. október kfü1epe. Ráday Pál iratai. Bp., l !>55. J. 
i05- 726. - Fordítása.: Zsilinszky Mihály : A magyar 01-.;:ciggyűlit~ck vallás-
ügyi túrgyalásai a. reformátiótól kezdve. J 687- 171 2. Bp., l 97. l\. 20!i- 225. 
A magyar Protestáns Irorlalmi Tál'sasá~ l\:iadványui. :-;zabacl fonlítfüainak 
latin szövege : 0 ShK Vol. Ln.k 2203. T. K1~ lor-gy(íjt. l. A forclíi(1,; ('On!t\l-
lanságaiL lehetőleg kijaví tottuk; a la.tin Rzüveg nehc:.11'n lolmácsollmtó mon-
datait latinul idézLük. 

28 



a fejedelem memoárjához és konfessziójához. Tudományos vizs-
gálata ennek i1; cgy l,efonódó történeti és lélektani feladat. 

1. A szahads:i1.d1nrc történetének és irodalmának ezt. a fouLos 
okmányát. hol elhallgatták, hol leszólták, hol félremagyarázták, 
vagy úgy védekeztek ellene, hogy hamisítványnak minősítették . 
Midőn u, Re.91Jonsi6t a maga, valóságában akarjuk megközelíteni, 
első feladatunk bebizonyítm1i sokszor kétségbe vont hitelessé-
gét. 

Hiteles volta ellen szóló nyilatkozatokat a keletkezés rendjében 
viRszafo ló haladva fogjuk megvizsgálni. 

Bál'ifai Nzahó Lú~zló így hárította ol magától a Responsi6t : 
„A foh;{í megyék megyék s7.ép ismert körlevele is eljut a fejede-
lemhez, amelyre adott, de nyomtatásban csak 1784-ben megje-
lent válas:i:át, minthogy hitelességét a rond nem ismerte el, mel-
lőzzük. "5 

Meszlényi Antal annál többet foglalkozik vele, s határozott 
Yé1eményt nyilvánít r6la :6 „ ... kénytelenek vagyunk kijelenteni, 
hogy a felelet apokrif irat , amihez Rákóczinak semmi köze nem 
volt .. Réít ... megú,Jlapíthaíjuk, hogy a vádak mégcsak nem is 
mag_va1· eredetűek, hanem kiilföldiek, lcgnagyohbrészt a hírhedt 
Monita 8ec:reta-n alapulnak, amely jezsuita-mesegyűjtemény 1612-
hen J(mk<>ban jelent meg ... " Azt állította, hogy a fejedelem 
felelete a vármegyéknek a Raprinai-gyűjtemény foliosorozata 
XXXI V. kötetének 19. számú irata, címe: „Responsum Francisci 
llá l:órzi, rul si1p71limlione111 sex comilatuitm, contra relegat-ioneni 
J)(llru m Sor. J erm JJrole.stanl imn." Ezt így ismerteti : 

„Tultijdonképpen l"7. volL Rúkóc7.i válasí':a a hat m egye kérelmére, nem 
p edig U.7. a pamfletlí':lí irat, m oly Responsio Fmncisci Rákóczy, .Anno 1706. 
rul 8npplicatíoncm 11e.1: Comitat1mm protestmitittm contra Religiosorum S. 
J Cö'tt Pcitrum ex lhmariria proscriptionem címet viseli, s amelyet történetfrá.-
sunk egy r6szencki inlaj<lonítoit ... Hitetelességüket már Katona is kétség-
be vonta, sőt egyenl"scn hamisítványnak jelentette ki, már csak azért is, 
his7.en 1 78<~ olóLt ismo1·0Llon voll„ okkor adta ki egy névtelen, állítólag a bécsi 
csás7.ári könyvtár kóziraLtárából. Jgen ám, csakhogy Denis Mihály, akkori 
könyvtihnoknnk l 78<L május l-én kelt levele szerint ott ezt o. kézu·atot nem 
bírták follclni, de a. kullltás m ásutt sem bfrta megtalálni, így kézenfekvő a 
feltevés, hogy a Responsio apolu·if irat. Ezt hiszi Márki is, mert a jezsuiták 
részéről nem talált rá 11to.lást, amint, ennek mi sem tudtunk nyomára jutni. 
LehetoLlonsógnek Lal·Lj::i, hogy a jozsuiták szóba ne hozták volna, midőn is-
m ételten R(ik6cziho7. fordultak s különösen , mikor 1707. május 8-án o.z csz-
t.orgomi Ót'lick olliLL tiltakoztak kiíízotésük ellen. " 

• TJ. Hi\k6c:zi Ji'or(llW ós a jozsnitó.k. Magyo.1: K11fü'.1ra XXIlI/1936. J 5-18. 
e JY[ c.9z/(11yi úolgoz1iL11 : R egnum I/l 936. 22Ci - 304. Kiilönlenyomal bo.n is. 
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Arra nézve, hogy mi az értéke Me~zlényi idézett én·elésének, 
hallgassn k meg Róvé~z Imre észrevételét könyvének: erről a 
réi-;zlelér(íl7, s nyissuk fel Márki 1-iándor tHLgy Rá.k1k-. i-monográ-
fiájának második kötetét a megjelölt helyen.8 R évész egy kor-
társ tanút idéz a Rcs1Jonsio hitelessége mellett, s ezt a tam'.1t 
Márki is idéz i. „Elkerülte 11 Meszlényi figyelmét - olvn.ssuk 
Révész hírálntliban - , hogy n. Responsiót Cserei Mihály mái· jól 
ismeri; 1712-ig vezetett llisloriájában részletesen kivonatolja, sőt 
már ún. »történetbölcseleti művében« is, melyet még a fölkelés 
alatt, 1709-ben írt, hivatkozik reá - engesztelhetetlen labanc s 
éppoly engesztelhetetlen református felfogása szerint az egyetlen 
olyan dologra, amit Rákóczi Ferenc »dicséretesen s hasznosan« 
C'selekedett. Nem áll tehát, hogy a Rcsponsio 1784 előtt ismeret-
len volt." Márki ezt a szövegrészt idézte Cserei Historiájából: 
„Cikkelyenként fölvéve Rákóczi a vármegyék supplicatióját s 
rcmonstrála erős és megczáfolhatatlan ratiókkal, hogy nem tud-
ják. mit kí\ánnak és mind maguknak, mind az egész országnak 
romlására, veszedelm6ro céloz a jezsuiták mellett való instantiá-
jok. Az Isten csodálatos vezérlésébőJ pápista. emberrel m011datá 
ki az igazságot és a jezsuitáknak minden istentelen pra.ktikájokat 
napfényre \ele kiadatá." Márki óvatosan kitért a Responsio tár-
gyalása elől, mert ez schogya11 sem illett bele a fejedelem vaJJás-
politiká.járól kialakított koncepciójába. Do éppen () figyelmez-
tette a. kutn.tru t: „A Responsmn föl van véve - az 1769-hen 
meyhalt Bod P éter Hislorioo Ilnngrirorum JiJcclcsiasliNt című nagy 
mú,·ébe.11 A Re.~ponsio első része megvan Bod Noctcs lieviz'ienses 
dmü kolligátumában is. " 10 Márki „a jezsuiták részéről azért nem 
talált rá utalást", mert nem nézte meg a Hevenesi- ésaKaprinai-
gyűjteményt.H Mert ha meg11ézi, mind a kettőben megtalálta 
volna, az utóbbiban Kaprinai saját kezű iratjelzéséveJ. 12 A Suppli-
catiót és a Responsi6t a XVTII. században sűrűn másolgatták, 
akárcsak a Rccrudescuntot vagy Rákóczi imádságát, gyömrői 
beszédét és a Rákóczi-nótát, máris temérdek másolatáról tudunk. 
Yalamennyi közül legfontosabb a Teleki-levéltár egyik példfoya 

• ProlC'Slúns Szemle XLV /1936. 3!lG - 39!l. • 
~ U. Rákóczi Ferenc. 1707 - 1 708. Bp„ 1 !)09. TT. (Magyar 'J'iirLéncl i E let-

rajzok.) 401-40(1. A jezsniLá.k. 
e A mű három kötetre Lerjed. Rauwenlw// és J. J. Prin8 gondozásában 

jelent meg: Luguduni-Batavorum, 1888- 1890. A „H.esponsio": II. 324- 340. 
1° Koncz Józ8e/: Bod P 6ter „Nortes Revizienses" e. gylijtemPnyének 

tartalma. It,K X/1900. 484 -488. 
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azért, mert el vftn látva 1707-es évjelzésseJ.L3 Cserei citált sorn 
azél't is figyelemro méltó, mert arnt utal, hogy a Respow1iót már 
keletkezése h.oníban is Rákóczi munkájának tartották. u 

Láttuk, Katona István voJt az első aki a Responsio hitelesí:légét 
kétségbe vonta, „sőt egyenesen hamisítványnak jelentette ki" .15 

Csak akkor szerzott tudomást róla, mikor 1784-hen Bécshen kiad-
ták. Vajon döntéí érv-e egy történeti forrás hiteles volta ellen 
az, hogy kéziratát utóbl> nem találták meg al>l>an a könyvtárban, 
ahonnan közölték. 

Ne térjünk ki a felvetett kérdés elől : H itelesnek tartották-e a 
korabeli jezsuiták a Responsi6t1 Erre a kérdésre felel egy jezsuita 
kézirat, amelyben „Vindicatur, non esse R akoczianum responsum 
quoddam ". Szerzője: „J oannes Despotov ich Provi nciae Austriacae 
Societatis Jesu Provinciai is. "16 Eredeti leg az 1708. évi pozsonyi 
labanc országgyűlés vallásügyi iratai közé tartozott. Tehát a 
Responsio nem hamisítvány. 

2. Meszlényi meg van győződve arról, hogy a Responsio közeli 
rokona a Monita Secreta néven emlegetett híres jezsuitaellenes 
röpiratnak, szerzőjét ez jnspirálta, érvoit belőle merítette, a ren-
det támadó pamfletirodalom népes családjának egyik tagja. Vagy-
is nem a XVIIl. század eleji magyar valóságot tükrözi, hanem 
külföldi kelléktárakból összeállított közkeletű, „minden tárgyi 
alapot nélkülöző gyanúsítások" vádirattá formált gyűjteménye. 

Mi volt hát az lt Monila Secreta, a.mely - ha igaza van Mesz-
lényinek - olyan nagy hn.tást gyakol'olt n. ku ru c szerzői-e, hogy 

t3 0. L. P . 662. A Tcleki-csalú.d. lt. Teleki Sándo1·-o. 2156. a / l -2. 
14 No.gy10.jLai Csc1·ci Mihály .J:iistól'iája. A szerző e1·cdeLi kézfrat(1hól Ka-

zinczy Gábor által. l'est, 1852. (Ujabb Nemzeti Könyvtál'. l.) - Cserei Wrté-
netbölcscleti művo. Történelmi Tár. Új foly. VII/1906. 526-527. 

15 Ilistoria critica Regum Hungariae stirpis A ustriacae. XXVII. 1705 -
1711. Buda, 1806. 402-409. 

16 0. L. E . 152. Acta.JesuiLica. Irregestrata. 
Egészen bizonyos, hogy Despot,ovioh János ismerte a Responsio szövegét : 

Despotovich: Responslo, Id. kiad. 71 t 
Ponilur ln praefatlone: servitii pro ecclesia Quandoquldem aulem zelus iste ln Inten-
e! scitmliis COMervandi3 ardor salis e patria Uone quidem vestra verus, in semet ipso 
exlirpalioncm urgere vldelnr. auLem spurius dleendns est, eum gcnuinus 

pro ecclesia et scienliis conseroandii ardor 
ipsissimus est, qul contrarium 1111, quod 
peLltls, exigit, eL qu I praeratac socletatis 
a pah·ia vestt·a extírpationem urgere vitfetur ..• 

DcspoLovioh életrajza: Kazy, li'ranciscus: Historia Universitatis Tyrna-
viensis Societ.atis Jt>su, Nagyszombat, 1737. 305- 308 - Színnyei: II. 
( L893.) 810-811. - Származása szerint: „C1·oata. Cbaktornensis", beszélt; : 
„Latine, Croatice, Slauonice." (A trencséni jezsuita noviciat,us anyakönyve. 
1655- 1772. Jezsuit,a Történeti Evkönyv. Ul/1942. 276.) - 1694-bon o. nagy-
szomba~i egyetem kancellárja. volt. l 7 U. január 4-én halt meg. 
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azt egyenesen utánzásra csábította? Haller József,11 \alamikor 
sokat forgatott könyvében egy protestám; tört6netír6 tömöl' 
összefoglalását ny újtja: „Ez az .. . állítólag Aquavivát6l, az 
ötödik rendfőtől szárma?.6 titkos utasítás a legjelesebb és leg-
megbízhatóbb fogadalmasok számára, kiknek ez a legkiáltóbb 
meztelenségben ád utasításokat arra, hogy micsoda - teljes 
erkölcstelen - fogásokat alkalmazzanak, hogy a rendet hatalom-
ban, tekintélyben és vagyonban gazdagítsák." 1Vli ebben a kér-
désben is Johannes Scherr kitűnő jezsuita-tanulmányának meg-
állapításával értünk egyet: „Wahres und Falsches pamphle-
tariscb vermischencl. " l8 E híres pamflet történetének irodalmát 
nyújtja a kitűnő jezsuita apologéta: BernhaL"d Duhr.19 Tőle tud-
tam meg: 1704-ben - a szabadságharc második esztendejében 
- állítólag Kölnben újra kiadták. A felkelés irodalom- és művelő
déstörténetében sehol semmi nyoma. 

A Monita mindenütt a pénzszerzést tűzi ki célul: a 6. fejezet 
tárgya: „Miképpen lehet a gazdag özvegyeket a társaság részére 
megnyerni?" A hetedik: „:\1.iként kell az özvegyeknek hajlamát 
megőrizni s azoknttk vagyona felett rendelkezni?" Ne tudakoljuk: 
mi a válasz erre a kérdésre. A 9. fejezet „a Collegiumok bevételé-
nek szaporítására" ad nagyon is konkrét utasításokat. A 4.-ben 
arról hallunk: „mit kell a nagy urak gyóntatóinak és lelkiatyái-
nak szívére kötni." Ennek kiegészítését taJ:talmazza a 17. fejezet-
nek ... intelme: „Hasznos lesz, ha az illetők a nagy uraknak 
és fejedelmeknek viszályait óv.atosan és körültekintőleg, még az 
erőknek kölcsönös gyengítése által is, éleszteni fogják." A 17. 

17 Haller .J6zsef: Történelmi hazugságok. A töl'Lénelem terén előforduló 
mindennapi fo1·dítések cáfolata.. A szerzők engedelmével németből magya-
rította.. - Maparországi részt frt hozzá Km·ácsonyi János. Bp„ 1890. 
632-G35. - h.w'tz l:f. Lebrbuch dor Kirchcngeschlchtc-jót, idézi: II. 15!>. 
- Ka1·ácsonyi Rákóc:r.ival és a R esponsióval nem foglalkozik. 

Js Die Jesuitcn. -J ... etzte Gii.nge. Zweite Auflage. Berlin -Stut.tgart, 1887. 
1 - 120. 

10 GeschichLe der Jcsuiten in der Lö.n<lom deutscher Zunge im 18. Jalw-
hundert. 2. köt. :München -Regensburg, 1928. II. 561 - 564. (Geschichte dcr 
Jesuiten inden L!indem deutschet· Zunge. JV.) -Duhr, Bernát: Jezsuita. 
mesék. Művelődéstöl'Léneti adatok. Magya1Ta. fordította. Rózsa József. 7. 
füzeL. Rzcged, 1891 - 1893. 4. feje7,ote : A „llionila. secreta", vagy a Jézus-
társaságoak titkos rendeletei. - A „Mooita" tételeit és a hitelessége köri.il 
keleLkozett vitát l.: Pilatus-Naumann, Viktol": D or Jeswtismus. E ine kri-
tischo Würdigung de1· Grundsö.Lze, Verfassung und geistigon Entwicklung 
der Gesellschaft Jesu, mit besonderer Be7iehung auf <lei wissenschaftlichen 
Kiimpfe und die Da.rstellung von a.ntijesuit ischer Seitc. Nobst cinem li-
tcrarhisto1'isohcn Anhang: Dio a.ntijcsuitischo LiteraLw· von der G1,ünduog 
des Ordcos bis auf 1mscre Zcit. R egl'nsbnrg, 1!>05. 4a7 - 4.6:1. 
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.Jejezet így sz61: „. . . ,.Az n,pátságok és prépostságok után kell 
törekecln ünk ... " 

A Responsio dicséretére Hzolgál. hogy más hangon heszéJ. mint 
a kuruckor jezs uitaellencs protes láns Yitairodalma, amelyre 
Bodnár Zsigmond il'odalomtörténete is szolgáltat néhány példát.20 

Máris bizonyos: a Responsiót csak akkor tudjuk megérteni és 
történeti-irodalmi jelentéíségét felismerni, ha elfogulatlanul , min-
den apologetikus tendenciát levetkezve közeledünk hozzá.. 

Megállapíthatjuk : Rákóczi vélemé11ye a rend kormányzatár61 
majdnem teljesen azonos azzal, amit a .Monita állít. Ezt írjn,: 
„A társaság céljait a szabályok szerint senki más nem tudhatja 
mint a rend főnöke: hog~' mi légyen az tulajdonképen, hogy a 
pápaság korlátozására v1tgy vezetésére; a világi fejedelmek be-
folyásolására, vagy az egy ház s államok sorsának a maga érdekei 
a lárendelésére van-e irányozva, azt mi semmikép meg nem ítél-
hetjük." Ez a folismerés az alapja R ákóczi egyre növekvő bizal-
matlanságának a renddel szemben. 

A másik f elt6telezbető analógia a két írás szemlélete között : 
n. ren d anyagiasságának eJítélése. A jJ1 onita szerint : Mindenütt a 
pénzszerzést Hízik ki célul. A Re.sponsio keményebben fogalmaz: 
„Határtalan e szerzet vagyonszerzési dühe." Azután: „A mit 
pedig ők egyszer kezeik közé kerítettek, soha többé világiak hoz 
vissza nem kerül , mintha csak a pokolba jutott volna, ahonn an 
nincsen megváltás." De ahhoz, hogy a rend féktelen anyagiassá-
gára felfigyelj en, nem volt szükség a Monita figyelmeztetésére, 
telhetetlenségi.iket a magn, kárán ismerte meg. P ontosan t udta: 
mekkora részt szerzett meg P. Kis I mre Báthori Zsófia örökségé-
ből. De hivatkozhatott Yolna főemberei, például Galambos F erenc 
tisztántúli viccgenerális21 és Aszalay }'erenc udvari szekretárius22 

20 A magyar frodalom föl'tón olo. Bp„ 1891. JJ. 
2 1 L . a fojetlfllC'mhe7. inLézet,t, f'olyamodványait: 170G. dec. 22. és 1708. 

jan. 12. „lHindcn mérgeket ellenem ki önt,vén, midőn már rgyobet véghe7. 
nem vihett.enek vólna, addig raboskodlatto.nak, miglen az .Eperjesi negy 
Ezer forintos ha zamat ő kegyelmeknek cedaltam volna." (0. L. Galam bos-
csalá.d lt. ill. E.2. - ITI. Ka.) 

u L . az „Aranyasi Szegeny Lakosok" és Asza.lai András fo lyamodványát 
Rákóczihoz : 0. L. G. 19. lL 2. i. Rákóczi-szabadságharc lt . P rotocoUum 
Instantiarum. - Aszalai 1705. január 2-án fl'ja: „Aranyas és Nyarad nevü 
Faluit. az Nagy 87.0mbati Jcsuitó.k in Anno Hi8G. magok hatalma.val el fog-
lalt ó.k, és ez ideig is nem rcstil ualtak." - Az aranyosiak 1704. augusztus 
4-ún : „Ennek előtte \·aló siralmas időkben Templomokat cl foglalvan az 
.J1•suita Földes Urak, Oroszok sznmarandtak, ... az cl mult napokban pedjg 
a.z Egri Jesuilnk Egerbe a7. Birn.jokat be vivcn, a7. U1· VncsomjaJ107. való 
R:1.. esl'.közökoL, m<>lycket i~ m (lg annak clőt.10 is . . . k i nem vehettcnck, 
cl VC'Llek linto lmnRnn." 
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panaszára is: mit csikar tak ki tőlük megfélemlítéssel a német 
'ilágban a jezsuiták. S egy eléje terjesztett vizsgálati jogyz(í-
könyvből megtudhatta: miként került jezsuita kézre Görgei 
Pálnak, st kor nagy orvosának két falucskája. 23 Rákóczi is említi : 
,.Körüljárják az árvákat, özvegyeket .... K apkodnak az örök-
Hé~ek 11tán. Milwk mi magunk iH tn.ni'ti volt11nk." Vn.gyiH R úk6Pzi 
lapasztalat.h61 beszél, s nem a. Monilrt izgn.tt1sára. hn,l lg:tt, n.n1ikor 
(1jrn. meg újra említi n. rend „kapzsiságát". 

A fejedelem legfőbh panasza a jezsui ták ellen mégis e rend 
hatalmi igénye : „Sokkal veszélyesebb ennél az atyáknak azon 
különös államrezonja (ratio status), mellyel az á llam ban államot 
képezve, nem az országnak szolgálnak, hanem saját érdekeik~t 
az 01·szágé elé teszik; a fejedelmet csak akkor ismerik el, ha érde-
keiknek alá veti magát." Miként a Jlf onila szerzője, a Responsi6é 
is ellenségeskedések, politikai viszályok szításával vádolja a 
jezsuitákat : „Az ország beJállapotát kikémlik , .... t itkos leve-
lezésben i1em ritkán az ellenségnek elárnlva, az országokat kiil-
és belháborúk lángjába borítják." A Responsio is hangoztatja 
azt a Monitában is szóvá tett vádat, hogy a rend a gy6nta-
iást politikai hefolyásolásra has;málja fel: „Ezzel szoktak ugyanis 
lcginl,ább visszaélni, nemcsak magánosoknak, de a fejedel-
meknek 11 belsejét kényükre kiku tatvn., <'íket g_vakrn.n az 01·szág 
érdeke ellen kormányozza." 

Az is a .Monil<Íra emlékeztet benne, hogy szc'>vtí teszi a jezsui ták-
nn.k a tiihl>i rendhez vn.16 viszonyát : A rcn<l arra törekszik , hogy 
„a többi szerzetckhez htLsonlónak vagy azoknál k isebbek nek ne 
J{it tassék ". „A fejedelem nem foghatja fel, mért nem lehetne a 
jezsuiták rendjét más régi egyházi rendekkel pótolni." A Monila 
különös gonddal tárgyalja a rend generálisának tanácsát: „Az 
(Lpátságok és prépostságok után kell törekednünk. " E törekvés 
:\1agyarországon sikerrel já rt: a rend megszerezte a turóci és a 
m islyei prépostságot. 

Használta-e hát a Responsio szerzője a Monitát~ Ennek semmi 
jele. A felsorolt laza párhuzamok csak azt bizonyítják: a hazai 
panaszok másutt is előfordultak és régi keletűek. Ilyenfajta analó-
giákat bármely jezsu itákkal foglalkozó vitairatb61 lehetne merí-
teni. A két iratot egymástól élesen megkülönbözteti eltérő ten-
<leneiájuk. A Monita célja az, hogy egy volt jezsuita, sére lmek 
emlékét<'"íl, bosszú indt1latát6J indíttatva, leleplezze o. rend Jeg-
he nr-:őbb titkait, az igazságot megkevet've hamissággal. A Res-
~ Görg<>i Pál csc>léL l.: Esze 'l'mnás: Kurnc vitézek folyamodványai 

JiO:J-1110. Bp., 1!1155. 257 - 258. - A:-. ligy i r·aLai: 0. L . ({. 19. Rák6c7.i-
s 7 \h6'1AA~horc lt. 
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pou.sio egy felelős államféifi, egy országát valóságosan l•ormányz6 
f~jedelem tiltakozása és intézkedése egy olyan tendenciával 
:.zeu1bo11, amely létében fenyegeti, mert veszélyezteti szuvereni-
tását és hadviselését. Leszámolás a belső ellenséggel. S mikor 
feltárja a jezsuita rend ellenséges cselekedeteit, akkor nem mások 
véleménye, hanem tulajdon tapasztalatai alapján ítél. 

De vannak a Responsióban mégis olyan részletek, amelyekben 
olvasmányaira támaszkodott. Így mikor a jezsuiták doktrínáiról 
beszól: 

„Az egyházra s állanu:a olyan veszélyes nézeteket vallanak, s szószékeiken 
olyan megromlott tanokat szórnak világgá, hogy azokat mint a Ludomány 
kinövéseit,, úgy a. fejedelmi udvarok mint maga az apostoli szonlszók kiát-
kozni kényszerültek. Nem lehet íLL fele.da.tw1k bővebben beszélni probabili-
tásukról, a mentális re7,ervátióról, a. kétértelmű és hamis eskü módo7.atairól, 
a zsarnokgyilkolás szabadságáról, a. célokról, melyek minden eszközt szentesí-
tenek, száz meg száz egyéb kiirtásra. mélLó tételeikr61, melyek ha. érvényre 
jutnának, o. vétkezés lehetősége szabadsággá, az eskü hazugsággá, 0.7. egye?.-
ségek egyenetlenségekké, a. törvények szőrszálhasogatásokká vúl t oznának; 
a kölesönös bizalom romlásnak indlllna, az emberek egymáshoz való vi-
szonya szükségképp felbomlan6k. S e to.nokat annak ellenére, hogy minden 
oldalról kárhoztatá.sban részesülnek, minden censurának inkább eensllrájá-
,·al mint cúrésé>el e magukat nag;>'ra tarló theo-philosophasL1·usok m6g ma 
is. egym.is között és a magukét mint Istentől eredő tudományt szabadon ter-
j...sztik, s a \"all.ís, sót az emberiség legnagyobb kárá1·a mint a bölcsesség 
kvintesszenciáját hangoztatni meg nem szUnnek." 

:Xincs nyoma annak, hogy a Monitát a XVII. században hasz-
nálták vagy idézték volna a magyar irodalomban. A magyar 
protestánsoknak nem volt szükségük rá, ó'k a Jesvila Paterek 
Titkaiból tájékozódtak. De nagy az érdeklődés nálunk is a M onita 
iránt a XVIII. században. Kéziratos másolatai kerülnek elő kéz-
irattárakból. l\Iost csak egy katolikus és református másolatát 
említjük meg . .Az egyik: .Monita Privata Societatis Jesu in, Hun-
garia. Viennae 5ia Julii 1744. Manitscripta ... ex collectione Alexvi 
.NI oczy. Alighanem arról az „Alexius Macsai" -ról van szó, aki 
1702-ben „subprior" volt a sátoraljaújhelyi piarista rendházban.24 

A másiknak ez a címe: Secreta Secretorum Societatis sive M onita 
Privata, id est Arte.s Secretae Pro regimine politico Soc: Jesu. 1776. 
Ezt a kéziratot a Magyar Tudományos Akadémia történetéből 
jól ismert gróf Teleki László másoltatta le 1803-ban. Eredetileg 
kiadásra szánták.25 

Van egy halvány, bizonytalan jel arról, hogy Rákóczi ismerte 
a J esviták Titkait. A könyv teljes címe elég jó tájékoztatáf:!t nyújt 

21 M'l:A TürL. 2-rét 23G. - Viscgl'ácl'i .Járws: A kegycsrenrliek slilotaljo.-
újhelyi házikönyvtárának ismel'LeLése. Sátoralja.t'tjholy, 1910. 
~MTA 'J'örL. ivt·ét 29. 251 - 200. 
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f 1trtalmáról: „Jesvita Pat.erek Ti tkai. A' magok írásib61 ki-szede-
get tettek. A' mellyekben '1\initnak az l gnatius Loyola eredetirííl, 
és ~Iennyei Szenté-változtatásáról, a' Jesu iták t11dományiról, t'1g.v-
mint a' v:ik engedelmességről, a' Pápának a' Királyok és Feje-
delmek Szomélyiu és l\léltóságán vaJo halalmáröl: tL' fogadá.-;1mk 
bé-tellyesitéséről, a' gyónásnak titok bltn tartásáról, u.' feleletben 
valo tétovázásról etc. Magyarul kibocattattak, A' jelen valo és 
következendő időbeli embereknek l1agyob tanuságokért. Ezek 
mellé adatott a' Pápisták méltatla11 üldözése a' Vallásért. Psal. 
2. Yers. 10. Es most ti Királyok vegyetek értelmet, tanullyatok 
kik itélitek e' földet. Nyomtattatott M"agnovárdiában, l\f.DC.L VII. 
12r. 188 lap. " 26 A címből is nyilvánvaló: szerzője nem papok, 
teológusok, hanem kormá..nyzatban f:íradozó vi lági emberek s7.á-
mára írta. Az előszó elmondja, mit kell tudni a könyv eredetóréH 
és tendenciájáról: 

„HarminC'zharmaclik es?.tt·ncleje, mikor (+;6bt'n e' köny,·etskét eg' tudós 
rmber Franciai nyelven irta.. Annak-11tánnaAngliai nyelvre fordittatott; 
ismét, a.' lfranciai nyelven újobban ki-nyomtaltatolt. Végro azon tudos 
Pmber e' munl<áját, sokak kérésél'e, Dcálrnl fordította, és meg-öregbiLvén 
illyen formában k i-bocsáLotLo.. Mostan hog' Magyar nyelven-is ki-bocsát-
tatott, lett azon fro jó szándékának kövctéRéből, hogy t.udni-illik a.' mi 
i\fagistratusink és elöttünk járó Igazga.toink-ís, M·agy csak végro lássák-meg 
~s vegyék es?.ckbcn, kitsodák a.' Jesuiták: i\íiben mesterkednek: Mint akar-
jttk öket eh·eszteni, és minden állapottyokat gyökerestül fel-forgat ni." 

A Ráday-könyvtárnak azt a példányát használtuk, amelyet 
1690-ben, a tanulmányunkban már említett Galambos Ferenc 
prédikátora: Kocsi János Debreczeni Istvánnak ajándékozott. 
Előzéklapján az új tulajdonos névbejegyzése található a felső két 
sorba11, majd utána az ajándékozást bizonyító tíz sor következik. 
E két szöveg között idegen kéz írásával: „Rakotzi." Az utolsó 
betű a lap megrongálódása miatt hiányzik. Nem lehetetlen, hogy 
ez volt az eredeti jegyzés : „Rakotzió. " 27 

Ez a könyv elsősorban uralkodók számára készült - figyel-
meztetésül. .Pontosan megjelölt idézetek hosszú sorával bizonyít-
ja: Róma minden módon érvényesíteni akarja totális hatalmi 
igényeit, amelynek summáját az ismeretlen író így fogalmazta 
meg: „A' Fejedelmek alájok vettettek az Egyházi rendnek, de 
az Egyházi rend nem a' ]'ejedelmeknek." E cél harci eszköze a 
katonai mintára szervezett rend, a jezsuitáké, mely - akárcsak 
egy hadsereg - szükség esetén bármely eszközt igénybe vehet. 
Ez volt ama nagy cél, amely szentesítette az eszközöket. Ez a 

~G Ri\IK J. 926. 
!; Könyvtdl'i jelzete: Hl\JK 1,74-2. 
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mondás a Responsiól.Jan js előfordul.28 E sajátságos szituációt a 
fejedelem így jellemezte: A jezsuiták „a pápának nem annyira 
szellemi méltóságát, mint inkább a:, világiak feletti hatalmát 
'\'annak hivatva terjeszteni . ... Ezért akarják őket minden más 
rendek feletti kiváltságokkal felruházni, és minden tehertől és 
kellemetlenségtől mentessé tenni." 

A totális egyházi uralom jgénye szükségképpen együtt járt 
azzal az igénnyel, hogy az egyházi rendnek engedelmeskedő feje-
delmek birodalmuk területéről irtsák ki a protestantizmust. A Je-
sviták Titkai társkiadványa ezért vetette fel - mindjárt címé-
ben : „Szabadé valakit . . . erőszakkal Vallásra kénszeríteni 1 " 2U 
Rákóczi dilemmája ez volt: ha elfogadja a fejedelmek egyházi 
hatalom alá vettetésének elvét, elveszti a protestánsokat; ha. a 
protestánsokat el veszíti, hatalmi bázisát veszítette el : kénytelen 
behódolni Bécsnek, s a nemzeti szabadságharc vallási jellegű pol-
gárháborúvá fajul, mint a kuruckor kezdetén. Ultimátumában 
- a Responsio ult.imátum - Rákóczi azt kívánta a jezsuitáktól : 
„Ígérjek meg, hogy - amit az akatolikus honfiak legfőkép sfu·-
getnek, a negyedik fogadalmat eltörlik, mellyel a pápának engc- -
delmességet s az eretnekek kiirtását fogadják. " A követelés in-
doklása : „Mi sem ellenlrnzik inkább a.z állam érdekeivel, mint 
idegeneket táplálni keblén, kik külországi fejedelemnek vanna.k 
alattvalói hűségesküvel kötelezve, még ha e fejedelem maga a 
szent atya is." E követelés teljesíthetetlen volt, semmiféle komp-
romisszummal nem lehetett volna áthidalni. 

3. Ki volt a Responsio szerzője? Meszlényi éppen ultimátum-
szerű jellegéből következteti: semmi esetre sem Rákóczi . Despo-
tovich cáfolatának felfedezése után már nem kételkedhetünk 
abban, hogy egykorú, a Teleki-levéltár példánya szerint 1707-ben 
írták. Ha nem tekintenénk Rákóczi munkájának, mégis csak a 
fejedelem közvetlen környezetében készült: egy hozzá közel álló 
ember írhatta, aki jól ismerte lelkivilágát, tudott tépelődéseiről, 
akinek elmondhatta életének a Responsióban közölt, más forrás-
ból ismeretlen vagy másként ismert eseményeit. Korábban mi 
azt gondoltuk: megszövegezésében része lehetett a fejedelem 

2s Bangha Béla: A jezsuita-rend és ellenségei. Bp., 1928. 112 - IHO. -
Szakért,ői vélemény o. „jezsuita p er" -bon : Zoványi J im6: Képek a. keresz-
tyénség életéből. Me7.őLur, HJ:H. 12-17. 

29 „Papistak m elütf;lún i.ilcJö:r.ese a vallaser (;." RMK I. 927. Első kiadiísa : 
RMK. I. 753. H. n. 1643. „Czáfolja b enne különösen a Veresmarl.i l\fihály 
pozsonyi kanonok s a I L irerd.inánd alatt szerepelt Carafü munkáiban fejte-
getett, eretneküldözési elveket." 
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„intimus secretarius"-ának, Ráday Pálnak,30 ha nem is annyira, 
mint a Recruducunt esetében, amikor Rákóczi csak átigazította, 
néhol módosította Ráday alapszövegét. Most már a szövegnek 
még gondosabb elemzése után, több ismeret birtokában, az a 
Yéleményünk : csak Rákóczi írhatta. A katolikus, vallásában, 
egyházában otthonos, a rend belső világát beliilről üimerő feje-
delem. Despotovich ellenvéloményével rnajd akkor foglalkoz1111k, 
amikor alkalom adódik teljes i;zövogének közlésére. 

Rákóczi szerzőségére figyelmeztetik a kutatót a mű v1dlomás-
ként ható, lelki tusakodásról tanúskodó sorai. Nehéz feladat. meg-
jelölni: mire is gondolt Rákóczi, a.mikor úgy érezte: „keresztyén 
háládatossággal" tartozik a rendnek. }flidőn ezt említi, nem hoz 
fel példát. Bizonyára arra is, hogy Neuhausban és Prágában je-
zsuita környezetben élt, kezük alatt tanult, emberségesen bántak 
vele, tisztelték benne egy fejedelmi ház sarjadékát. Bár Con/essió-
jában is kifogásolja avult, elégtelen tanítási és nevelési rendsze-
rüket, szívesen emlékezett vissza a közöttük töltött es?.tendőkre.31 

De életének azokat a mozzanatait, amikor a jezsu iták valóban 
értékes segítséget nyújtottak neki, nem a hála rovatábí1n említi, 
hanem akkor, amidőn kettős tendenciájú politikai tevékenysé-
gükórt marasztalja el őket. Említi, hogy Wolf páter „főeszköz
lője volt" a bécsújhelyi börtönből való szabadulásának, azt is, 
hogy az ungvári jezsuiták élelemmel segítették őt és Bercsényit, 
mikor Lengyelországban rejtőzködtek. De midőn arról is szól, 
hogy Nagyszombatban színjátékot rendeztek, Kolozsvárott dia-
dalívet állították tiszteletére, megjegyzi : ezekkel, s „más egyéb 
módon csak fitogtatták" a hűséget, nem ő hozzá, hanem a csá-
szál'l\Oz voltak hűségesek. Éppen az ilyen szép és jelentős csele-
kedeteik emlékeztetik őt a jezsuiták „rosszaságára". Mert igaz, 
hogy az atyák mentették meg óletét, és segítették bujdosásában, 
de nem ők okozták-e rabságát és bujdosását~ l\foghökl<entő, amit 
Longueval kapitány árulásáról feljegyzett és nyíl vánosságra. ho-
zott a Responsióban : „Csak a mi saját levelünk sorsára hivatko-
zunk, mit bécsi megbízottjuk, Longeval kapitány által a franczía 
király számára tőlünk - vonakodásunk ellenére - kierőszakol
• a eiőbb a császárnak megmutattak, s aztán az említett Longe-
Yalt titkos utasításukkal ellátva, Versaillesbe küldték, vissza-
tér>én pedig, Bécsben terveink fölfedezésére késztették. :Minek 

~ E.j;e T rimás: A Rákóczi-szabadsá~haro irodalma. - A Rákóczi-kor 
publi<-i~ztikája. [t XLIT/L954. L0 - 15„ 22-24. 

1 T lvi'!I T(-ílm-ín: TT. Rikóczi ll'or·enc fejedelem ifjúsága. 1676 - 1701. 
T o o; ' •'l•thn Í,tl.V. ~rudJLi l!JVUlok s mis ezykorú kúLfők nyorn..í.n kLlli - . 
'1. ja\". t?,; b6\·. ltiad. Pozsony, 1882. 116-135. 
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következtében minket börtönbe vetettek." Lukinich Imre, aki 
összegyűjtötte és kiadta Rákóczi perének és fogságának okmányait 
és adalékait, bár nem kételkedett a Responsio hiteles voltában, 
nem tudott mit kezdeni e rejtélyes sorokkal.32 Ilyen rejtélyes 
dolog benne a Oommiss'io neoacquistica aktáinak elsikkasztása a 
Rákóczj-levéltárból33 vagy a magyarországi egyházi fundációk 
könyveinek kiiktatása a vatfüání levéltárból. Viszont kétségte-
lenül hiteles fratokka.l lehet bizonyítani azt, hogy az ungvári 
jezsuiták nemcsak kapcsolatot tartottak a bujdosókkal, hanem 
a határhoz érve Rákóczi első levelét őhozzájuk írta, gyóntató-
atyát kérve tőlük. A Responsio szövegét azonban ezen a helyen 
alighanem korrigálni kell: nem a jezsuiták egy Kluzarius nevű 
embere, hanem „clausarius" = egy szerzetes érintkezett a buj-
dosó urakkal.M A Longueval-adattal aligha fogunk boldogulni 
addig, amíg meg nem tudjuk : milyen szerepet szántak a bécsi 
jezsuiták Rákóczinak a készülő örökösödési háborúban. Ha va-
laki ezen a mondaton megütköznék, a1mak figyelmébe ajánljuk 
előbb Bercsényi J1yilatkozatát a jezsuiták politikai ambícióiról, 
hatalmáról és eszközeiTőL Bercséoyi ezt irta 1701-ben emlékira-
táhao XIY. Lajosnak: „Kolonich c;arclinál és <:L jezsuiták hatal-
maskodtak az udYarnál; főként a karl6cz~Li béke megkötése óta 
egészen övék az uralom, akik, hogy a császár tekintélyét erősbbít
sék lVIagyarornzágon : elkerülhetetlenül szükségesnek tartják meg-
semmisíteni mindenkit és mindent, a mi a szabadságra emlékez-
tet. "35 Rákóczi pedig ezt írta 1708-ban a porosz király udvari 
prédikátorának: „Ezt. a háborút a jezsuita-tételek és elvek kor-
látlan garázdálkodása. idézte fel. "3G Bár J1em népszerű feladat és 
félreértésekre adhat alkalmat, a Rákóczi-szabadságharc törté-
nete kutatóinak fel kell vetniük a kérdést : milyen történeti va-

a~ IJ. Rákóczi J!'er enc· felségárulási perének története 1701. .Bp., 1935. 2:{. 
(Különlenyomat az Archivum Rákócz.ianum I. osztály XJ. kötetéből.) 

33 Rákóczi iLt a „Neoaquist ica. Commissio" működésére utal: a Löröktííl 
visszafoglttlt területeken csak annak a<füik vissza birtokát, aki biri okjoglíL 
írással Ludta bizonyítani. - A kuruc sérelmi iratok mindig visszatérő kö-
vetelése : „Annihilari, nec vnquam renouari horrendum N co-aquisLicao Com-
misionis modum processumque." 

a4 L. 170:!. június 15-C:n Klion:iiucről Vu.jd11 Joku.bnu.k, R Hrcsényi ungv1Íl"i 
t.iszlf 1n·t6jánnk irt levelét: „És ha lehet ségcs, az unglJVári pálerl, hozzám 
küldje, minthogy hilcm pap nélkül sokfüg lennem nem enged; lia pC'nig még 
ido jönni nem akar, azt; sem bánom." ('1.'haly Kál111án: A székcsigróf BeTcsényi 
család. II. l 689 -1703. Bp., 1887. 502 - 503.) - Clausadus = ein Mönch. 

36 Thaly Kálmán: B ercsényi ismeretlen emlékirata XIV. Lajoshoz. 
Századok XXI/ 1887. 1-13. 

:sr. Szalay László: Klement János Mihály, II. Rákóczi Fernncz követ.e Ber-
linben, Hágában, Lomlonban. Századok IV /1870. 84. - A levelet a fejedelem 
Jablonski sznperintendesnek Íl'la J. 708. október 18-án. 
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lóság rejtezik az iJyen mond<tlok mögött, amelyeknok számát, 
könnyű szaporítani. Aki vállalkozik majd e feladatra, hamar fel 
fogja ismerni : a Besponsio elsőrendű történeti forrás; s egyet fog 
érteni velünk : szerzője nem lehet más, csak „a t itkok tudója", 
II. R ákóczi F erenc. 

Holbach, a nagy francia mat,erialista filozófus, 1770-ben írt 
lúres könyvében , a Szentek K éptárában találó jellemzést adott a 
jezsuita rend dekadenciájáról.31 

„A keresztények szigorú vallását a jezsuiták . . . n:Undenfóle lelkigyakor-
lat.tal, könnyű ájtatossággal, kongregációval vagy jámbo1· társasággal, rtí -
zsafüzér-egylettel, gyakori gyónással és á lcloll'.ással cserélték fol, vagyis az 
01·6nyek gyakorlásánál sokkal kevésbé tod1os apl·ó szei·Lu.1·Lások Wmegúvol. 
Mivel tudták, hogy az embereket félolom hatja át ... Isten iránt, .. . a 
h ívek ájtatosságát, iigycsen a szentek, főkét, Szűz Mária felé fordították." 

R ákóczi a R espon.sióban is élesen olhatárolja magát ettől a for-
mális, megszabott keretek között jól ellenőrizhető, - Holbach 
szavával élve - „okos" kegyességtől. Ez a fajta kegyesség - így 
mondja - „a szentség külszíne, amelybe oly ügyesen burkolták 
a betűket" . „É rtettem a betűket, de nem ismer tem a s2e.llemet" -
írja ifjúkori lelkigyakorlataiJ:ól 6s gépies imádkoztu.Lásairól szólva. 
Férfikorában egyre komolya.bban törekedett a mecütáló elmé-
lyülésre, önvizsgálatra, erkölcsi tökéletesedésre. Különösen asza-
badságharc végső éveiben, amikor már egyre kevésbé bízott a 
harc győzelmes befejezésében, és érezte, hogy közeledik a kataszt-
rófa, érezhető: komolyan és következetesen szembehelyezkedik 
a jezsuiták dogmatikai és erkölcsi felfogásával, a kegyelemben 
hízik, az „örök igazság"-ban reménykedik - vagyis érlelődik a 
janzenizmusra .38 De az is hozzátartozik lelkivilágához, hogy a 
kétségbeesés óráiban Drabik jóslataiban kapaszkodik meg.39 A je-
zsuita kegyességből igazán csak Mária-kultuszuk r agadta meg. 
Neuhausban elöljárója volt a Szűz )fáriáról elnevezett társaság-
nak, s gimnáziumi tanulmányainak l>cfcjezésekor 1690 júniusában 
Gut.twirtt Menyhért atya hosszú bt.in verset szorzott és adott ki 
tiszteletére, mely Mária,-szeret.ot.é r{)I szólt. Rákóczi egyre mélyül() 
l\'lári.a-tisztelet.é11ek remek irodu.l111i omléke verses könyörgése 

37 ~zentek képtúni., u.vagy vizsgálu.lu. 11 kcresztény:;ég á ltu.l tisztelt é8 
pédaképül állított személyek szellemének, magatartásának, elveinek és 
érdemeinek. Fordíto tta. : Gellért György. Bp„ 1966. 241 - 246. 

is Zolnai Béla: A janzenista R ákóczi. Szeged, 1827. (Rzéphalom-Könyv-
tár. 3.) 

:•Thaly ](álmán: JóslaLok és bnhon.ís hicrlclmck a Rákóezi-korban. 
flro<lalom- és mívcllsógl.öi:Lénet.i tanulmányok a Rák6t•zi-korh61. Bp„ 1885. 
51- 11 6.) - l(vac8alci János: Egy úlpfól'ét11 a. XVJJ. szúzmlhan. Szá,~adok 
XXIII 1 9. 745. 

40 



~Iáriához: segítse meg népét és hazáját..110 A jezsuiták kiihiőlegcs, 
formá lis, hivalkodó és öntelt vallásossc.'.1gától bizonyára, akkor is 
elidegenedett volna, lm. nom gy(ílik meg velük a ha.ja. 

Azt a fajta kegyességet ítélte el a Responsi6ban. A gúuyolódás-
tól sem riad,•a vissza: ezt kérdezte a. jezsuitákért folyamodó 
megyei nemesektől: „Talán foleségeitekre csábítólag hat temp-
loma.iknak asszonyia8, külső pompája? Vagy fiaitokat gyönyör-
ködtetik az ő gyerekes színielőadásaik 1" Úgy tűnik nekünk: a 
jezsuita „iskola<lrámákban" elmosódik a határ a kultusz és a 
színjátszás között. Azok a szorgalmas kutatók, akik felgyűjtötték 
a szín ielőaclásokról szóló adatokat, ezek közé besorozták ama 
.,canti vada" -kat is, amelyek voltaképpen látványosságokkal ösz-
szekötött énekes körmenetek voltak,41 „amelyekben - a jezsui-
ták - a feddhetetlonség hírét hajbászva, tisztaságukkal minden 
más egyháziak felett dicsekednek" . A fejedelem ka.tolikus gene-
rálisai, különösen Bercsényi és Forgách, gyönyörködtek az agyon-
clíszított templomokban, a vallásos drámák és a körmenotek pom-
pájában. F orgách helytelenítette, bog.v Rákóc7. i megbírálj~t a 
templomi képeket.42 

A hatásra törekvő modort, a. negélyességet kifogásolt <~ az atyák 
viselkedésében is : „Avagy végre tenmaga.toknak tetszik szerény 
ábrázatuk s szabály szerinti testtartásuk, méltóságteljes lépésük 
s elragadtatást színlelő arczkifojezésük és saját tökéletességüket 
fitogtató erkölcsi szigorúságuk a gyóniatószékokben ~ ... Vagy 
talán a szent ·ég külszíne, melybe oly ügyesen burkolják Lcstüket, 
bitette el küJsőségekre irányzott szemeitekkel azt, hogy az egy-

40 Esze Tamás: Újváry Tamás vol'sei. Katolikus hang a R ákóczi-szabu<.1 -
sághat·c költészetében. ItK LXIX/ l 965. 216 - 235., 348 - 363. 

u Jtdiaros Ferenc: A magyaro1'Szági jezsuita iskolfl<lrámák WrLénoLc. 
Szeged, 19:33. (Értekezések a 1\1. Kir. F erencz József Tudományegyetem 
.MagyUL· Irodalomtörtén e ti lnLC:-zetéb61. 8.) - ~Pakács J ó::se/: A jl'ZS11ita isko-
ladráma (1581 - L77a). Bp., 19:37. (Kiadványok J ézus lth-sasúga Magyar-
orsz1ígi TörlénoLéhcz. Tunu.lmányok. a.) - A LL Rúkócú F cn•nc·-koralx•li 
iskoludrúmákról - bclcó1·Lvo a Liszl,oloLóro C1 l őudott nngyszombali szinjá· 
lékol is - Szélq·ly István j ezsuilúról készüU, még kiu<.lu.UtLD lunuh11ányom-
llan ú·tao;J. 

4 : Andrássy Jslván. gonerú.lis - a. Fo1-gú.cli cll<:n imlíloLL v izsgúlaL folya-
mán - ezt vallotta : „Eperíesról együt.t. utazván Lőcse foló, sok föle cliscm·-
sussai közt az sózájában, Fölséges Urunkat is elő hozván, hol ambiosusnak, 
fölöt.tóbb való pompa-tartónak m ondolla., Í's h ogy az hitiben levis volna 6 
Fölsége, manifoste kcdvct.\'én jobban rtlll.s rC'lig ión lcvókn c·k ó F ölSt;ge, és ha 
mi szentek küpciL cgy::iz(•r vagy 111{1<iszo1· 11wg lt~l, 11\l'I-{ szokta c·sufolnyi: 
kiL hogy itták, miképpen irt úk, ós ki micsodás." ('l 'lw/y ](ál11uín: Adalék 
Mányoki A<l(~rn híres m agyar kC·pli-éi óloléhcz, és H.ákócú minL rnlíbíráló. 
Századok Vill/ 187...1. 512 - 5 13.) 



ház tisztasága általuk jött létre, és hogy az velük együtt fog el-
Yeszni 1" Ne folytassuk. 

Ha nem R ákóczi írta a Respon siót, vajon ki lehetett volna az a 
környezetében élő, bizalmát is élvező kato}jkus l iterátor, aki egy 
Rákóczi nevében készít írásmű vet Hyen jó érveléssel s ekkora 
erkölcsi bátorsággal, szókimondással 1 A Rákóczi-szabadságharc 
idejében o. publicisztikának csak két magas szintű művelője volt,: 
a, katolikus Forgách Simon43 és a református Ráday Pál.44 Ráday 
igen hűséges és kegyes, a pietizmushoz húzó református ember 
volt, de a valláspolit ikában nagyon óvatos. Forgách a fejedelem 
komprom isszumos valláspolitikáját helytelenít(), vakbuzgó kato-
likus, lelkes hive és támogatója a jezsuita rendnek. Vagy egy 
udvarában élő egyházi ember szolgá.latával élt volna a fejedelem 1 
De egy olyan írás megfogalmazásában, amely - hacsak egy utalás 
erejéig is - említi „a főpapság és az egyházi rend bitorlásait"? 

4. A szerzőség kérdéséró1 szólva vonjuk még be vizsgálódásunk 
körébe a R esponsio kritikáját a jezsuiták oktatási és nevelési rend-
l:izcréről. A hu.t vármegye rendjei különös nyomatékka l szólottak 
arról, hogy a rend kiutasítása következtében kárt fog i:>zenvedn i 
az iskolai oktatás és a tudomány. A Responsio második fejezete 
ezt az aggodalmat akarja eloszlatni a jezsuita oktatás és tudomány-
művelés hibáinak, hiányosságainak feltárásával. .,Valóban saj-
nálatra méltó állapot, hogy midőn a szerzettől tudományt remény-
lünk elsajátítani , általa az ismerethiányok sűrű ködébe jutunk 
a nélkül. hogy a boldog tudatlanság stádiumában maradhatnánk." 

A szahadságharc történetéről írt emlékiratában Rákóczi szo-
mfre vetette a Habi;burg-uralkod6hú.znn.k, hog,v nem törődött ii, 

magyar nemesi ifjúság okt,atásával éi; nevelésével: 
„Az os:i:tník cc;;ot. dul'va vo11úi;okkuJ, 1:Sölél szú1ekkol frsli a mugyuro-

knt. . . . H ol durva, h1trh1fr és paroszti erkölcsökkel vádolják, hol uzt vetik 
1<1.1•rnére , hogy nPrn Úl'L a tut.101uú11yhoz és művészethez. . .. \'iss7.autasítom 
n rágalmakat és foldcdLem a'l. igazságot .... Melyik osztrák király alapftou 
kollégiumokat, ahol az ifjúságba csiszoltabb erkölcsöt ollotLak volna 1 
;\foly ik álliLoLL akadémiúkat, ahol ez o. nemzet a t.ndomúnybon és a szóp-
miívésze tben 111űvoll11:Lw volna mugtít?" 

Ha ezt a kérdé8t a. fejedelem ifjúsága id.ejéuon voLet,t,e vol ll[~ 
fe l az udvarban, ez lett volna a válatiz: Megfeledkezik t\. jezsuiták 
t!azdug alapítnínyokkal ellátott kollégiumairól? A R esz10nsio azt, 
•izonyít ja: a jezsuita iskolák nem korszerű és közérdekű oktatás 

e:;. mű,-elődés műhelyei. Feltűnhetik e válaszirat tanulmányozói-

• Thaly Kálmán: Obymesi gróf Forgách Simon tábornok mint. fró. ('J'a-
nulmányok. 21 l - 268.) 

u Oor::.ó Gellért: H.ádai Háday ! >1.U. l3p„ 1915. 
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nak, milyen sokat foglalkozik az oktatás dolgával. Ez azért, van 
így, mert szerzője , Rákóczi, jezsuita iskolák tanítványa volL, s a 
maga tapasztalataira hivatkozott benne: „Szertelen tudásvágy 
lakott bennem, s azért alkalmatos órákban majd az építő művé
szek, majd a mathematikusok könyveit forgattam, festeLtem, 
geomeLriai ábrákat rajzoltam; de mivel senki sem oktatott, sem-
mit sem értettem. . .. A philosophiai olvasmányok és leginkább 
a logikai olvasmányok szerfelett meddőknek tűntek fel nekem, 
Mégis olvastam azokat, de csak er6ltetve, s nem is tudom, hogy 
mit tudtam, ámbár professzorom tanulásommal meg volt el6gecl-
ve. " Ez a kései visszaemlékezés összevág azzal, amit a hazai je-
zsuita oktatás hiábavalóságáról mond a Responsióban: „Sko-
lasztikus teológia és filozófia, ez nálunk a tudomány teteje, me-
lyek az ősi egyház csodákkal tündöklő korszakában ismeretlenek 
voltak, a manapság is úgy a közügyek ismeretéhez, mint az evan-
géliumi egyszerűséghez teljesen feleslegesek. Így fiaitok, kik a 
világi életre vannak szánva, éveken át teljesen haszontalanul, s 
a jövendő feledés számára fáradoznak, ha kizárólag csak ezeket 
tanulják, s a tanulás befejeztével oly eredményt mutatnak fel, 
ami rosszabb a semminél, ti.: megingathatatlan elbizakodást és 
azon meggyőződést, hogy magukat már a tudomány minden ágá-
ban kiművelték. " 

A jezsuita jskolai oktatás egyetlen valóságos eredménye -
mondja R ákóczi - a latin nyelv elsajátítása, de micsoda latinság 
ez? „Vagy nevetséges barbarizmusokkal megrontva alant jár, 
vagy pedig választékosságot színlelve alig ismert szavakkal és 
bonyolult körmondatok labyrintusával az orákulumokat utánozva 
rejtvényekkel émelyít, mindenfelől összekeresgélt frázisok fen-
séges homályával vadássza a hatást, és legtöbbször sok szóval a 
semmit mondja." Latinságuk ezért romlott meg, „mert a költé-
szet és ékesszólás régi remekeit .. csak kivonatosan és pro forma 
adják elő; az újabb írókat pedig agyonhallgatják,. . . közben 
azonban a mások tanait új lében feleresztve és saját nevük alatt 
{1jra főzve mint sajátjukat rakják előnk be". 

A Responsio kemény szavakkal minősíti a jezsuitfl irodalom két 
jellegzetes műfaját: az „úgynevezett declamatiokat" és az iskola-
drámákat. Az előbbiben ezt olvassuk: „Nemcsak az ifjak - kik 
nem értik, amit eldaráh1ak, - hanem - az atyák - maguk is 
gyakorolják, saját szerzeményeiket bemutatva, s az ilyes színé-
szies jelenetekben örömüket és dicsőségüket találják." „A szín-
padon a komikus költészet eme simiasterei magukat a gyönge 
ítéletű nép előtt megkedveltetni, a szülőket hiú tetszelgéseikkel 
lekötelezni, s a nagyurakat hízelgő színjátékaikkal megnyerni 
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törekednek." Nincs jobb véleménye a retorihájukról sem : „Tunc 
pra~terea in rhetoricis horum orn.torum ex hispiclis locorum com-
munium centonibus consarcita aut suts acuminiolis anagramma-
tulis, verborum lusibus nugabunda dicacitas, puerilitate sua, ad 
aures juvenum pertinniendas magis, quam virorum solida re-
quirentium permovendos animos adaptata est .. . " 

„Ismeretek halmazába helyezik a tudományosságot." Erre 
nézve példaképpen említhetnénk a kor legjelentősebb jezsuita 
írójának, a magyar tudománytörténeti kutatá.-;; számára nagy 
fontosságú Miscellanea-sorozatát, amely mintegy lexiká.lis össze-
foglalása a nagyszombati kollégium ismeretanyagának, tudomá-
nyos érdeklődése tartalmának és irányza.tának.45 Mi a hazai je-
zsuita irodalomból részletesen csak a nagyszombati tipográfiában 
megjelent könyveket ismerjük, ezek nem annyira gyengít ik, mint 
inkább erősítik a R esponsio kritikáját. 

Teológiájukról Rákóczinak az volt a véleménye, hogy ez meg 
van terhelve a rosszul értelmezett tudományosság „kinövései"-
vel, s megemlíti: „Nem lehet tehát csodálkozni afelett, hogy 
annyi vita tárgyát képezték az ő tanaik a probabilitás eseteiről. " 
„A probabilismus azt vallja, hogy ha valószínű belső okok szólnak 
valamely cselekedet mellett, akkor az a cselekedet érvényes; 
még akkor is megengedhető, ha az ellenkező nézet valószínűbb 
okokra támaszkodhatik." E nézet ellen az a Gonzales Thyrsus 
vette fel a harcot, aki később, 1687-től 1705-ben történt haláláig 
a rend generálisa volt. Úgy látszik, ezt az elfajult v itát a fejedelem 
ismerte. Duhr szavaival jellemezzük: „Gonzales és pártja a leg-
tisztább szándékkal és akaratuk ellenére mérhetetlen kárt okoztak 
a Tá1·saság hírnevének, melynek iszapárja ma sem ülepedett le. "46 

„A műveltség feltételéhez tartozó többi tudományoknak, a 

•s Cw·iosiora et; Selectiora Variarum Scientiarum M.iscellanea. Decas 
I-ll. - Serfőző József: Szent.iványi l\!lárton S. J. munkássága a XVII. 
század küzdelmeiben. Bp., 1942. (Kiadványok Jézus Társasága Magyal'-
01·szági Történetéhez. Tanulmányok. 17.) - Máté Károly: Az első magya.r-
országi hfrla.p kérdése. Bp., 1943. (Sa.jtóLudományi Könyvtár. :3.) 

46 „Nem szabad félreismerni, hogy egyes tudósoknak a morális ön Ludat oL 
legjobban felháborító nézetei, a jezsuiták egy másik alaptétele folytán, 
ugyancsak meghallgatásra találtak és könnyen veszélyessé lehettek : ez a. 
probabilitást illető tétel folytán vált lehetővé. Azt állítják ugyanis, hogy 
kétes esetekben szabad olyan felfogást követnj, aminek helyességéről az 
ember nincs meggyőződve, föltéve, hogy azt valamilyen tekintélyes szerző 
magáévá tette." (Ranke, Leopold: A pápák története. Bp., 1935. 650.) - A 
je7..suita morál-szisztéma fokozataira nézve 1.: Nnumr11in: 211 - 212. - Gon -
zales generalis „nagy ballépésé"-ről l.: Gyenis: 30 - 40. - A probléma gondos 
ismertetése : Hoensb1·oech: Das Papsttum ín seiner sozial-kulLurellen W"irk-
samkeit. II. Die ultramontane l\!loral. Leipzig, 1902. 51 -G8. 



földrajz, mathematic:t, arithmotica, íiílf'g íi nálunk oly fontM 
katonai építészetnek, a, hadi Luclomán:-·oknak, geometriának, 
történelemnek, kortannak, erkölcstannak, politikai tudomán~r
nak s egyebeknek, hogy a nemcH1:1úg tel>tcdző játékaiL ne is említ-
:,.iik, neveik js ismereUenek gymnasiumaikban, jóllehet épp ezek 
a legvirágzóbb államokban s a leghíresebb akadémiákon a haza 
nagy hasznára elő szoktak adatni, s ama semmiségelrnél bizonyára 
alkalmasabbak az ifjak elméjének élesítésére" - a Rcspon.siónak 
ez a részlete csupán gondosabb kifejté8e, mintegy programként 
a maga művelődéspolit i kája számára, azolrnak az igényeknek , 
amelyek tudni és tanLJlni vágyó ifjúsága idején alakultak ki bon ne. 

Ezért a fiaik iskoláztatása miatt aggódó felvidéki katolikus ne-
meseknek, köztük annak is, aki - a jezsuiták száműzetésének hí-
rét hallva - felkiáltott: „Ergo nostri fi li i fient bobulci 1 ", ezt vá-
laszolta: „Hogy hazánlrnak e i 11<latlanságban sínylődő és tökélete-
sen magára hagyott fiatalságán segítve legyen, a dolog lényege 
követeli, hogy ezen álmos mesterek helyébe másokról gondoskod-
junk, kik a tudományos műveltség terjesztésére alkalmasabbak, s 
más oldalról a hitelvek becsepegtetésére nem kevésbé képesek; s 
hogy az üres tanulmányok helyébe szilárdabbakat, a szerzetbeli 
tudományok helyett a közélethez szükségosobbeket, az időveszte
getó1{ és haszontalanok helyett hasznosakat helyezni iparkodjunk. " 

5. Mi motiválta Rákóczi mn,gatartásátaprotestáns-kérdésben és 
a jezsuita-kérdésben? A protesLánsokra nézve a fejedelemnek egy 
olyan nyilatkozatáh61 kell kiindulnunk, amelyre a kutatás eddig 
nem fordított elég figyelmet: 1707-ben, több mint két esztendővel 
a szécsényi határozatok után, „nsztalánál discursust moveált re-
ligióknak· egybe foglaltatásárul, mondván hogy csakhamar meg 
volna az u nio, ha pn.pok excludaltatnánn.k " .47 Vessük össze ezt Jn.b-
lonszkynak írt soraivn.I: „Mióta eszemet tudom, az aggasztott leg-
jobban, hogy annyi a szakadás a csak névre, de nem lényegre 
nézve eltérő kcreszLyón vallások között. Mióta Isten kegyelméből 
a szabad és egyetértő magyar nép ügyét felkaroltam, semmi sem 
feküdt annyira szívemen, minL az, hogy a vallások viszályát, mely-
nek magvát a Gonosz vetette el, kiegyenlítsem és közös szeretetre 
bírjam azokat, akik az igazi koresztyénségrl:Sl megfeledkezve, egy-
más iránt határtalan gyíUölettol viselkednek. "48 „A protestánsok 

47 Es=e 'l'mnás: rt. Rákóczi F<'ronc imádságai. Református Egyhá?. 
V/1953.12.sz. 

4s A levél folytatása: „Látván a római széknc>k ez alapon a tekintély f6-
pontjára jutását, és majdnem könybel6.badf an szemlélvén clerusának cles-
potai u1·alkotlását egynól több Ol'Sílúgban: gya.lm111 m eggondoltam, hogy hn-
zám romlása is nem kovésbó származik a mondoLfaknQk az országban szer-
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iránt való tolerancia - mondotta Zolnai Béla - Rákóczinak elő
kelő helyet biztosít az európai szellem történetében. "49 Nem val-
lási türelemről, többről és másról van szó. Rákóczi fel{1jította, 
s valláspolitikai koncepciójának alapjává tette Spinola-Roxas 
püspök tervét, amely a XVII. század utolsó negyedében, Magyar-
országon és Erdélyben visszhangot támasztott, a felekezetek bé-
kés, a tanbeli tételeket is kiküszöhölő, egyesítéséről.50 Így érté-
kelte a szécsényi országgyülésnek a felekezetek érdekeit egyeztető 
vallásügyi határozatait az evangélikus Nigrini Sámuel - éppen 
1707-ben megjelent - Gonsilia henotica circa unionem ecclesiasti-
cam Gatholico - Evangelico - Re/ ormatorum ex mente I renicorum 
című munkájában. 

A két protestáns egyház vezető emberei nemhogy erőszakolták 
a jezsuiták kiűzését, de nem is örültek neki, s nem is helyeselték. 
Azon, hogy a felkelő beregi, ugocsai, szatmári parasztok, ahol csak 
módjuk volt rá, csúfolták, károsították a jezsuitákat, ezen csak 
az rsoclálkozhatik, aki nem ismeri Báthori Zsófia jezsuitáinak térítő 

fölött i hatalmától, mint azolrnak, akik ellen hadat viselek, uralkodási ké-
nyétől, szolgáltatván a zsarnokságnak igen jó alkalmakat, milmél fogva a 
fóbbek vakított. szemekkel vezet.tettek az árokhoz, a hol behanyatlott sza-
barlságunkat keressük jelenleg." Látni fogjuk : ez a gondolat, a jezsuitákra 
,-orunkonatTa megvan a Responsióban is. (Szalay: Századok IV/1870. 

2 - 3.) - A klérus magatartásáról ezt frja az Emlékiratokban: „A klérus 
legjobb része azt; hitt.e, hogy az ortodox vallás megőrzése az osztrák uralom-
tól függ, s ez e llen fegyvert fo~ni annyi, mint a katolikusok romlására törni 
és ipso facto egyházi átok alá Kerülni." 

u II. Rákóczi Ferenc. Bp„ 1943. (Magyar Életrajzok.) 
50 Balanyi György: A vallási egység egy lelkes ferences munkása a XVII. 

szá7,a<lban. Bp„ J 944. (Az Egység Útja Uniós Füzetsorozata. 1.) - Szalay 
sorai Spinola-Roxas akciójáról: „1675-ben, midőn a gályákra küldött 
evangelicus lelkészek és iskolamesterek érdekében a német protestans ál-
lamok nagyobb része magát I . Leopoldnál közbeveté vala, m eglátogatta az 
Imperiwn fejedelmi udvarait egy új vallási békének, melybe Magyarország 
is befoglaltassák, Ném etországban eszközlésére . Tervéhez képest - s ezt 
XI-dik Incze pápa sem ellenzette - a tridenti zsinat anathemái új 7-Sinat 
elé fogtak volna tc1·jesztetni, ezen protestánsok megjelenése is váratván; 
s hogy ez megtörténhessék, a pápa külön bulla által leveszi rólok az c1'etnek 
nevet, (lk pedig a keresztyénség első és legfelsőbb patl'ial"chájának ismerik el a 
p ápát. Még Leibniz, a protestáns philosophus is, Spinolával kezet fogva 
működött egy ideig , de a porosz választófejedelem elutasít,ottn magától a 
tervet." (Századok IV / 1870. 80-81 .) A fejedelem igen buz.gó katolikus fő
kom omyikja: Kőrösy György merített papírra leírta a.z uniós torv pontjait. 
Vö. azzal, amit, Rákóczi az Emlékiratok bevezető szövegében („Levél az 
Örök Igazsúgboz") mond : „Reméltem, hogy az idők folyamán helyrcálli-
tom a lelkek egységét s így szelíd és békés utakon visszavezethetem az el-
különült vallásokat az igazi katolikus egységbe." 
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módszereit„51 A szabadságharc proteAtáns politikusn,i fri ssen eszük-
ben tartott tík prédikátoraik száműzetél:lét lű74-bell , s nem a,kal'-
lak a jezsuiMk kiűzésével precedenst teremteni az esot megismét-
lésére - ha a császár legyőzné a kurucokat. A protestánsok mér-
sékletére vall a fejedelem bizalmas emberének, Vay Ádámnak, 
udvari marRalljának, a reformátusok vez6rének kempny ellenál -
lása, úem a jezsuiták ellen, hanem - a t.eljes elúgtéteJt kövc-
tolí5 t iszai vármegyék követeinek a roligio miatt a, pah'iárc'il 
megfeledkező „észvesztő" viselkedésével szemben. Ami pedig Rá-
kóczi véleményét illeti , ezt mondotta a VI. ar tikulust előkészítő 
értekezleten : „Omnino et ego et alii icl ipsum dicunt: sed nunquit 
antequam J esuitae ingressit fuissent Ungariam non fuerant sa-
p ientes et docti virH nunquit Patres Paulini, Dominicani et alii 
M<] ue non possunt., ac illi? etc. Post haec subjungit ipse: vicleri 
sibi, u t i Je:m itne ita mancant in Hunga ri a, sicut in statu Ve11eta, 
qui quot annis eidem R eipublicae valedicere debent ."52 Val6-
s:dnű, abban a bizottságban senki sem értette mog a fejedelem ana-
lógiáját a jelenlegi magyarországi és a hajdani velencei jezsu ita.-
probléma között, és ra jta kívül senki som ismerte Pa.olo Sarpi, a 
pápá>al és a jezsuitákkal harcoló nag,v jogtudósnak nevét. Hadd 
idézzünk néhány mondatot .Ranke A pápák története „Velencei bo-
nyodalmak" <:ímű fejezetéből, animk magyarázatául, hogy miért 
éppen a Yelencei eset jul ott eszébe. Jobb példára nem is gondol-
hn.t.ott vol nn..53 

„A korm(uiyzú..'! olyan embo1·ok kezébe kol'lilt, akik az rgyliúzi nJ·alommn.l 
vo.Jó szrmlwn ú.llásL szcmóly<'s iigyükkó LeLLék, s ezt. u mc•ggyözöd.;sukot 
nnnál c•róscbh<'ll képviselték, mert ez egyben a köztársaságon belüli ellenfeleik 
1Pgy6zésél; é.'! <'lnyomásút, is elősegítette." ... „Fra. Paolo egyértelmű és 
engesztelhetcLlen gyűlöletet, érzott a pápaság világi befolyásával szemben ... 
A beha.Ló megfigyelés élévol szemben elLíínLek azok a h omályos bizonyíLó-
kok, azok a tétefok, amelyekkel a jezsuiták igyekeztek á]){Lásaikat alátúroaS7.· 
tani." ... „A felsőbbség iránt való engedelmesség alól senki som mentes ... 
n klérus 11gy1tnolyan engedelmmiséggel tartozik, min t. o. lnikusok." ... !gy 

u Esze '.l'am.ás: Tarpa 6s Esze Tamtís. Nyíregyhá7AI., 1966. 25 - 2i. (Sza-
bolcs-Szat.mári Könyvek. 1.) 

62 Disctu·sus, qui fuit in Convcntu ConfootloraLorum Hungariae SW.tuum 
ad Szecheny anno 1705. an t,cquam conderetnr art Ci. de Sociotaf,o J esu ejusquo 
bonis fundaLionalibus : EK lfoprinai-gyűj t. QuarL. LXXV. 3. 

53 Raiike, 454-467. - Eug<'n herceg, amikor hírét veLte, hogy a kolozs-
vá1·i jezsuiUS.k l 705 őszén diadalkaput állít.ottak Rákóczi fogadására, gon-
dolatban „a derék Sarpi" példájának követésével fenyegette őket: „Aber 
Schritte dieser Art beschleunigen nnr, was dor biedere Sarpi vorU\.ngst 
geschriebon, cfoB ihr Rccht am Langsten gedaum:t; wird. " (Schuselkct, Franz: 
Oer .JesuiLenkrieg gegen Oosterreich und Doutschland. Leipzig, 1845. 246.) 
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nz 1íJlnm igénye és elmélc-tc mcró.<1z<'n swmbehc-lyezkedctt nz <'gyház igé-
ny•:, •·l <:;; f' Lméle téq•J. ... ,,'T'a lún nu:g soha ilyen m erészc-n, ilyc-n r<>ndszerc -
""" nun kc1·ült 1•á n sor, mint Y<'lt•1w i\ben. Az igényeket jog i olopon kielég í-
rrni suha nem lehe te tt; <·sak kiilc·siiniis cngedékenységgd , politikai úton 
,·olt e:i: l,..Jw lséges, - mihe lyt megszlínt egymással szemben az engedékeny-
ség, harcra került a sor. A szemben á lló feleknek meg kellcU kísérteni, hogy 
e rejük nH:dcUg hatol. Ilu uz engedelmesség jogáról vitázt.ak, akkor ki 
IH' llPI t, dt'r'i.i lni annak, hogy ki kópcs n maga. számára ezt a jogot, megszerez-
ni .... A v<>lcncciek n<'m voll.nk ht~jlandók i'rjból beengedni n, jezsuit,ákat, 
nldkd l{wozús11k ntii.n iinnnp(.-ly <'s do k1·ét.rnnmal t,ilfot,t·nk ki lt kiiztlÍ.l'ROAág-
ht.I. " 

Ez n. néhán_v jdézet n.kár vázln.tn. lehetne egy tanulmánynak, 
:imelyben elmondjuk, mi történt n. jezsuitákkal Magyarországon 
II. Rákóczi Ferenc uralmn. idejében. Az máris világos: a jezsuita-
kérclés :\fagyarországon sem vallás i, hanem életbevágó, sürgős 
megoldást kívánó politikai probléma„ 

Az időszak, amíg Rákóczi és a jezsuiták „kölcsönös engedékeny-
séggel" ,·iseltettek egymtís iránt, nem volt hosszú. Azzal kezdő
dött, hogy az ungvári jezsuiták segítették hontalanságában, s a 
hazáb[L érkezve tőlük kért papot. Ama néhány hónap alatt, amíg 
Tokaj várát ostromolta - 1703. október 17-től 1704. január 15-jg 
- . jezsuita papok - főként patak iak - látták el a fejedelmi ud-
vnr és a vitézlő rend katolikus tagjn.innk lelki gondozását, sőt egyi-
kük: Horváth Gábor a kancellárián is tevékenykedik. 1704. ja-
nuár 27-én újból megtiltotta, sőt megakadályozta, olykor meg is 
torolta az erőszakos templomfoglalásokat.54 1704. február 13-án 
megtiltja a jezsuiták személyének és javainak háborgatását.s.5 Az 
els() gyöngyösi értekezleten is kiállt érettük, de ekkor már értesü-
lései vannak arról, hogy a jezsuiták - ki.ilönösen n nagyszomha-
tin.k - hírekkel segítik a császári hn.dviselést, de még (1gy véli: n 
hajon a német jezsuiták eltávolításával segíteni lehet, legalább 
rrnny ira, hogy ez megrettenti, tartózkodásra inti az itthon mara-
dottakat. A válság a ;,Bohus-üggyel" kezdődj]c Bohus András 
jezsuita, a nagyszombati Szelepcsényi-kollégium vice-direktora, 
Bercsényi bizalmas embere volt: jó magyar ember, aki jegyzéket 
készített Bercsényi számára a német származású jezsuiták mes-
terkedéseiről a kurucok ellen, R jó tanácsokkal szolgált. Része volt 

61 H t>nclelclc a \-ánuegyéknck: „A tartandó országgyűlésig, a mikor min-
d en ,·allási és birtok\"lszony törvényesen rcndezt.etni fog, templomokat, 
paro~hiákal s egyéb akármi néven nevezendő egyházi jószágokat, senki ne 
m erészelje n eUoglalni s J1áborgatni, külön bon Lfü'vény szerint bíinh6dik." 
(Tlmly 1\.cílmán: Szepes vármegye lovólLára. Századok VII/1873. 10:3.) 

M O. ZK Fol. Hnng. U 8!J. Thaly l \tilmán kun1ekori okmánygyCíjte-
rnény<'. l IT. 
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abban, hogy az idegen jezsuitákat kiutasították a városb61. Ber-
zeviczy, a vice-rektor ezért viss~rcnclclte a kollégiumba, s ott 
fogságra vetette. Bohus levelet írt rabságáb61 Bercsényinek : sür-
gősen szabadítsa ki, mert élete, de az övé is veszélyben forog; 
Berzeviczy meg akarja mérgeztetni őket. l\fajd kiszökött a kollé-
giumb61 a kurncok táborába, erre a jezsuiták exkommunikálták. 
Az ügy további fejlemónyével most no foglalkozzunk. A fejede-
lem bízott Bobusban : udvari káplánjává, majd munkácsi plébá-
nossá tette.50 Viszont a jezsuiták elvesztik bizalmukat benne, fő
ként azért. mert 1704. augusztus 12-én a szegedi táborból a me-
gyéknek küldött rendeletével szélesen kiterjesztette a protestán-
sok vallásgyakorlatát,57 pedig erre senki se kényszerítette, hiszen 
ez még a protestánsok agresszív fellépéséről nevezetes második 
gyöngyösi értekezlet előtt történt. Bizonyos, hogy Bohus vádja 
hatással volt Rákóczi magatartására: a Re.sponsiób61 kitűnik: a 
jezsuitákat képesnek tartja orgyilkosságra, „amint ez Franczia-
országban meg is történt" . Midőn a kassai pater-miniszter, Marell 
1704. október havának vége felé Vichnyén tiszteleg nála, kör-
nyezetében Bohuson kívül egyetlen jezsuitát sem lát, sőt Rák6czi 
nyíltan megmondja Marellnek : a jezsuiták mit sem érnek, el is 
kell tá\ozniok az országból.58 

P . Horváth Gábor tudósítása Rákócziról, a tokaji táborból, 
1703 októberében, az egyik legszebb dokumentum a fejedelem tá-
bori életrendjéről, s értékes is, mert korai. H add említsük meg 
Horváth életrajzi adatait: győri származású magyar ember volt, 
1668-ban sz ültetett, 1687-ben lépett a rendbe; tudott latinul, 
magyarul, németül. A pataki kollégium diáriuma szerint 1703-
ban: „Concionator festalis et Congragationis Agoniae Praeses, 
Operarius Ungaricus et Germanicus, Confessionarius Templi. "59 

Tokaj ostromát a fejedelem Bercsényitől vette át, nyilván ő aján-
lotta Horváthot Rákóczi figyelmébe, ki bizalmába fogadta. 

56 A Bohus-ügy forrásait és részleteit 1. majd Bohus Andrásról szóló -
még kiadatlan - tanulmányomban. 

67 Győr és Sopron vármegyéhez intézett példányát kiadW. Géresi Kálmán: 
A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. V. 1703 - 1707. Bp., 1897. 
121-12a. 

ss Excerpla quae<lrun C'X diario sacerdolis fide digni Lempore motuum 
Rnkot7.ianorum, Tyrnaviao babitantis. EK Kaprinai-gyűjt. Quart. LXXV. 
- Ezentúl : Diarium. - Marcll látogatása 1704. október 26-i feljegyzés benne. 

69 Ho1·váth Gábor életrajzi adatai: Szinnyei: IV. (1896.) 1181 - 1182.: 
1G68- 1724 - A trencséni jezsuita noviciátus anyakönyve, 1687. (Jezsuita. 
Történeti Évkönyv. III/l !)42. 312.) - Historia domestica Residonl iae 
S. N. Pa.Lakicnsis Soeietatis Jesu. Annales. Tom. I . (EK Ab 95.) 
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A levél a komáromi jezsuitáknak szóló tuclósítás, az eg~·ik nag~~-
szomhati Diariiim idézi :00 • 

„I'. Gu.bl'iclcm l [orva1.1i ex 1·usLd1:1 Hulwezianii:;, i11 quibut:i iuvilus licul 
cogiLUL' ugol'I:: capcllanum caalrunsem, litlcmn1m sonsw:1 oi:;t, i:;ic: Ego in 
<'astris Rakoczianis missionarium agerc dcbeo ; alio scribendi quocunque 
volo oLiam de rebus, qua<' hic in castris geruntur facultatem habco. Singulis 
clieb11s hora quinta dcbeo celebrare sacrnm 1~1·incipi Rnkoczio. Ah horo. G utl 8. 
singulis clicbus esL CJons11llaLio Bollica. Ab 8. ad l <'mpus pmnclii Pxc1·cit ium 
armornm ot. lusLrn. Cni frcqucnle 1· intcresl ipse princcps ct mol'idie vndac 
hnic inc.lo t.urmal'um <>xprrlitio1ws, cL <':xplorntorom huic examine, qnnc-
relas dcponent ium mira contenlatio ... " Hol'\·át h beszámol a fejedelem 
bnzgóságáról is: ,, Princops Rakoczius es t, valdc addic tus p1'Ccibus; a.dco ut 
quam primum negotia publica seponore polcst, 01·at.ioni so tot.11m tmcliL. 
Ltem monila c·onfcssarii U.<' documenta. non patienter modo, sed ct benigne 
audil, el ea se sec·ul11nun non nunquam inte1· lacrimas polli<'l'htr . . .. Beatnc-
Vir~inis adclic·I issirnus. " 

Az említett Diariwnból tudjuk: Rákóczi táborán szolgáló je-
zsuiták még: Czignarovicz Mátyás, aki győri magyarnak mon-
dotta magát,, ő valamennyire szláv nyelveken is értett; a valószí-
nűleg ungvári Kis János. „Rákóczi parancsából fogták el őket, de 
nem foglyok, hanem tábori káplánok. "61 „Pergauer János páter 
is Rákóczi táborában nm, nem tudni, miként került oda." Úgy, 
mint a többi, 1\Vilván a kurucok szolgálatába állt német katonák 
gyóntatója. 40 éves, „Germanus Austriacus" , magyarul egy szót 
sem tud.62 Ott van még a tokaji táboron „Merchich páter, kit Ei·-
délyben Almásinak hívnak; a R ákóczianusok elfogták és mindmáig 
Rákócziék táborában tartják" - őt nyilván mint rabot, Erdélybe 
nem került vissza, Patakon halt meg.63 

A „kölcsönös engedékenység" időszakának szép emlékeképpen 
említettük meg ezeket az adatokat. A Responsio az erkölcsi de-
kadencia kiáltó példájaként említi nagyanyja, Báthori Zsófia 
gyóntatójának viselkedését: P. Kis Imre, „lelkiismeretes gyón-
tatóatya csalását". Ezt az adatot Meszlényi nem használta fel 

to ~ugys1,ombat i jezsuito. napló másolata K azinczy Gábo1· gy(íjlc-ményé-
1.,.,n: MTA Ms 4870. III. 8. - Az J 703. október 24-i hú·ek kö:t,ött. 

' 1 C.:zigna1·ovi<:z személyi adatai a noviciatus anyakönyvében J li 5. - Kis 
.T.í.nos nc-m l'o.takon szolgált, semmit, sem t.urlunk róla. 

r. Pergaut•r a brnssói misszióban szolgált. 1708. áprilisában, mikor egy 
mciMvai útjáról visszatérőben volt, m egölték. (Nilles N irolaus: , ymbolac 
ad illu„<>trondum hisLoriam ce<'i<'siae oriontalis in teris Coronnc S. Sl <'phoni. 
r. Inn~bnu:k, l 5. :!84.) 

0 Mrrcbfrh pátcrról 1: az említe t t napló 1704. januá1· 21-ig bejegyzését. -
P. Timmas ;\fr rczis 1704. szeptombei· 18-án halt meg Patakon. (HisLoria 
HesM ruiac :0:. ~. Pu tnk ic•ns is.) 
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Báthory Zs6fia élete és végrendelete című monográfiájában.64 Ne 
térjünk ki az özvegy fejedelemasszonyról és konfesszáriusáról 
azóta előkerült levéltári dokumentumokra, melyek a kutatót a 
Monita Secreta néhány tételére emlékeztetik, hanem maradjunk a 
történetíróra is kötelező tapintat határai között. A jezsuitákra is 
érvényes Meszlényi jellemzése K is Imréről: „Eljárásának módja 
bölcsebb lehetett volna, sok mindent okosabban is elintézhetett 
volna", ha nem hiányzik belőlük a mértéktartás és a?. arányérzék 
erénye. 

Ez a kettő hiányzott a kor legkiválóbb magyar jezsuitájából, a 
kortársai fölött messze kimagasló Szentiványi Márton magatartá-
sából is. Arra a három könyvecskéjére gondolunk, amelyekben leg-
rosszabbkor, amikor még volt valami halvány remény a jezsuiták 
számára is előnyös kompromisszumnak - amelyre egyébként 
rendjük történetében is találhattak volna biztató példákat - , 
megpróbálta gyengíteni, zavarni Rákóczi egyház- és társadalom-
politikai koncepcióját. Tudjuk, hogy ő a felekezetek békítésére és 
nemzeti egység kialakítására törekedett, gondosan szem előtt 
tartva a reális lehetőségeket. Szentiványi egyik írása, a Oonsultatio 
Saluberrima, De Reducenda stabili ac constanti tranquillitate pace 
in Hungaria, per ejusdem adductione1n in Unitatem Fidei ac R eli-
gi onis, kiáltvány az ország rendeihez, bár párbeszédes formában 
van írv a, hogy a protestánsok egyetemlegesen térjenek át a kato-
likus vallásra, s így teremtsék meg az egységet. Másik m(íve: Pri-
vata et .Amica Disceptatio, Unius zelossissimi Oatholici, cum quibus-
dam Dominis .Acatholicis, de Societate Jesu, in Regno Hungariae 
retinenda. Omnibus Dominis Oatholicis, Promotionem, & Oonser-
vationem Oatholicae F ·idei in Regno Hungariae, zelantibus. „E vita-
irat tulajdonképpen a második gyöngyösi értekezlet ellen irányult, 
melyben II. R ákóczi Ferenc a fölkelés egysége kedvéért a protes-
táns követeknek szabad vallásgyakorlatot engedélyezett, s ezek 
a béke érdekében a jezsuiták eltávolítását kívánták az országból. 
A vitairat első szövege Szentiványi neve nélkül jelent meg, lehet, 
hogy csak kéziTatban forgott kézen, a rendes nagyszombati és bécsi 
kiadásán azonban neve is szerepel" - ezt olvassuk róla Serfőző 
József Szentiványi-monografiájában. Harmadik irata Szentivá-
nyinak, amely a bibliográfiában éppúgy nem fordul elő, mint az 
előbbinek a név nélkül való és a bécsi kiadása, ezt a címet viseli : 
Curioswn pacificimi Oolloqiiium, an J esuitae ex Hnngaria relegandi, 
an Jits Indigenatus Socielati ·in Hnngari.a conservanditm . 1704. 

"Különlenyomat, a R egnum egyháztörténet.i évkönyv 1938 - 19'.l!"l. évi 
k.;;.r d~bő I. 
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.,Szentiványi e tilt::1.kozá,43a és polemizálá.<>a mjatt szemhekerült 
magával Rákóczival is, aki úgy megharagudott rá, hogy bilinccsel 
fenyegette meg e kiváló fédiút. Szentiványi a fenyegetésre csak 
azt felelte, ha valóban sor kerülne a bilincsre, szívesen, aranylánc-
ként fogja azt viselni. "65 

Mikor a kurucok veresége után, 1704 végén Nagyszombat a csá-
száriak kezére került, a jezsuiták a fejedelmet templomi prédiká-
cióban Heródesként aposztrofálták, azért, mert megtorlásként 
Ocskay ezredével levágatott egy, a kapituláció után Ausztriába 
tartó német csapatot, annak megtodásaképpen, hogy Hciszter 
a fogságlJa esett sebesüJt kurucokat a városban felkoncoltatta. 
Rákóczi ezt a rendell<ezését haláláig bánta. Említenünk kellett 
ezt a prédikációt annak szemJéltetésére, hogy bár a nagyszombati 
kollégiumból eltávolították a német származású rityákat, a vissza-
maradt magyar jezsuiták „nemzeti érzületet" még ily súlyos eset-
ben sem tanúsítottak. Mit tettek magyar véreik megmentésére1 
Nem azt a Heistert marasztalták el Heródesként, akinek értel-
metlen kegyetlenkedéseit Széchényi érsek oly sokszor panaszolta, 
hanem azt a Rákóczit, aki jogos felháborodásában, bár emberte-
lenül, megtorolta vitézei lemészárlását . tin 

A magyarországi jezsuitákat politikai e1kötselezettségük még 
akkor is akadályozta volna a magyarsághoz való hűségük nyilvá-
nításában , ha ennek cso,k egy szihácskája is fellobbant volna 
beimük. ;,El-hiszem - mondotta Bercsényi a kollégium vice-
rektorának, Berzeviczynek - meg-pirult a' kegyelmed orczaja, a' 
mikor annak az hatodik Articulusnak ezen czikellyét : a' Némete-
sek k inszerétesse11ek ki-menni az országból, olvasta vólna, mert 
furdalta kegyelmedet a' lőlki ismérete. " 67 Csak három olyan je-

C5 Szentiványi felsorolt munkáira nézve 1. s~tóz/J J ózsef monogrMiáját. -
Rákóczi fenyegetésérül: Kazy: 301- 303. „Certe C\Un rumorc acccpissct 
Principem Rakoczium, vindicüs Societafis nostrae a so editis, plus arlhnc 
li\'idis aliorum sermonibus irritatum, carocrem, vinculo, s ibi commfoal'i, 
vultu ad hilaritatem composiw a jebat : ferrea ea vincula torqnihus am'eis 
chariora sibi fut ura." 

• 0 „Interea malevoli quidam qui dictioni interfuerunt, ita sunt inter-
pretati, quasi Concionato1· per Het'odem intellexissct Principem Rakoczium 
(qui innocentes Germanos in proelio proximo suorum militum a.rmis inter-
fecisset), Pilatum vero assimilassent General i Bercsény. Quae sinisLra inter-
pretacio post, aliquot dics . . . ínnotuit l;rincipi Rakoczio : ab coqno est 
aegerime lata." (EK Fényképmá-solat egy sérül (; jezsuita diarinmról. 12:15.) 
- A császári katonák felkoncolásának ],öriilmény<'i még 11incscnek eléggé 
tisttáz\'8. 

" P. Berzeviczy H enrik na.gyszomhnLi vice-rektor naplószerű dinriuma 
J :05 sugusztnsától l 70G. december végéig. l\{TA 'l'ört. 4-r. 4/TV. - Ehhm 
oh-ssható nz idé7.e t t· - a lighu.1wm 1705. okl.óber 1 fi-nn (']hang1.0! I clorgilás. -
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zsuitáról tudunk a szabadságharc történetében, aki magyar érzü-
letének valami módon kifejezést igyekezett adni. Az egyik Bohus 
Andi·ás volt, aki azután meg is szenvedett érte lelke gyötrődésével; 
a másik a kolozsvári Székely I stván, akivel majd másutt részlete-
sen foglalkozunk; a harmadik az a névtelen levélíró, akinek né-
hány sorát idéztük, s még visszatérünk rá. 

A hat vármegye tilta,kozó kérelmének hatodik pontja azt sérel-
mezte, hogy a „rendben levő magyar fiak ártalmatlanul szám-
űzetnek az országból" . Válászul a fejedelem a jezsuiták o mondá-
sát idézte: „Ut calcato pergere pn.tre et matre." „Nem tudjátok-e 
- kérdezte a megyéktől - , hogy amint ők nevezik, a nemzetiség 
szellemének (Spiritus nationalitatis) kiit'tásával a haza s a szülők 
iránti szeretetet elnyomni k ötelességüknek tartják, s a tökély 
egyik fokául tüntetik feH" 8 kérésüknek ezt az indokát - még a 
kemény hangú Responsióban is - szokatlan keménységgel uta-
sította el : „Gyalázatos dolog lenne polgárilag meghalt véretek jó-
létét elébe temli a haza üdvének, u.molyért mi magunk életünket és 
Yérünket szenteljük. " E kescríí Rziwakat hallva, éreznünk kell: 
a fejedelem erről a dologról nem t ud nyugodt hangon beszélni, 
mert arra gondol : Yele is ezt a.kal'lák cselekedni ifjúságában, a 
hazától távol eső idegen kolostorokban. 

6. Rákóczi a szécsényi országgyűlés emlékére érmot veretett: 
hát::.ó hipján jelképes ábrázolást láthatunk: a három felekezetet 
jelző három nőalak együtt éleszti, ápolj a a haza oltárán a haza-
szoretot tüzét, amint az érem jelmondata lúrdeti: „Concurrunt, 
ut a lant. "68 A szabadságharc idejéig visszanyúló hagyományos 
történetszemlélet úgy tekintett a gyűlés vallásügyi határozataiJ:a, 
mint a vallási türelem és a felekezeti megbékélés szép példájára. 
Az ábrázolás azonban nem a tört6noti valóságot, hanem a R ákóczi 
súvébon 6lő reménységet fejezi ki, s arra a követelményre utal , 
hogy a felkelés sikere érdekében küszöböltessék ki. a nemzeti egy-
ség megtoremtésének legnagyobb akadálya : a vallásfelekezetek 
egymás ellen való gyűlölködése, támadása, áskálódása. 

l•:zpnl \il: B tr:zeviczy 1mplúju. - 1:;11ü11jzi adlll ui: 8::i1111y1·i: l. ( 1 !1 1.) 085.: 
1 G52 - 171 :1. „A Tököly-mozgalmakhun fogságba került; q~E!"" mint euim-
úzöt l C:nh·zb1111 a. mathesisL tanílolUl." - A no\'iciatus anyukönyvo szerint 
eredetileg lutheránus volt. „Rabet voLtun certarum precum." 

G8 Rmnpacher Pál: II. R ákóczi Ferenc emlékérmei. Bp., 1907. (Külön-
Pnyomnl a Nnmi7.matikai Közlöny vr. évfolyamából.) Emllti 1\ szérsényi 

országgy(ílés emlékére vert érem kig t'tnyolását 1710-ben egy cllenéremmel: 
„Páncélba ö!Wzött harcos bal kezébou pajzsot tart, míg 11 jobbjában levő 
k11rclc111l az anLik oltáeon tsgő tüzet, puf:w.Lítja; a három vesztapapnó, koúikkcl 
inLve, rnonoküJ." - Esze Tamás: Warou Dániel körmöcbányai m(íkö<lésé-
hoz. (Numizmalikai Közlöny XXXVl-XXXVIl/1937 - HJ38. 08- O!l.) 
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A szécsényi „vallá1:11Jéke" az egymással szemben álló felek kény-
szerű kiegyezése volt csupán. Nem is lehetett más, hiszen a vallás-
ügyi határozatokat előkészítő tárgyalásokon két olyan tendencia 
ütközött meg, amelyet a történelem folyamán soha és sehol nem 
lehetett „concordia."-val kiegyenlíteni, mert a religio felszíne 
alatt konkrét hatalmi és anyagi igények lappangtak és kerestek 
utat az érvényesülésre. A protestantizmus a gravámonek teljes 
orvoslására törekedett. E tendenciának végletekig elszánt képvi-
selője volt a Tizenhárom Vármegye kisnemessége és parasztsága, 
beleértve a megyék országgyűlés i képviseletét is, amelyet a máso-
dik gyöngyösi értekezletén az ígéretek fejedelmi esküvel való meg-
erősítése által is alig-alig lehetett már lecsillapítani. E tábor jel-
szavát az országgyűlésen Platthy Sándor így fogalmazta. meg: „A 
lelki szabadság helyreállitása elébb való a testi szabadság helyre-
állításánál." Már maga a jelszó is a politikai bölcsesség hiányára 
vallott, hát még a.z, ami belőle következett: mikor R ákóczi ra-
gaszkodott ahhoz, hogy a pataki templom megmaradjon a kato-
likusok kezében, bár a kollégiumot minden birtokával és jövedel-
mével együtt a reformátusoknak adta, tiltakozásul három Tisza-
jobbparti vármegye éjszaka meglépett az országgyűlésről,69 ahol 
nem kisebb dolgokról kellett dönteni, mint az interregnum ki-
mondása, a katonáskodó jobbágyok felszabadítása, az ország gaz-
dasági szervezetének megteremtése, a hadsereg organizálása, a 
katonai törvénykönyv életbe léptetése, hogy csak a fontosabbakat 
említsük. A másik végletes tendencia: törekvés arra, hogy az or-
szág - bármely eszköz a1kalmazá.sával is - teljesen „megtisztít-
tassék a.z eretnekségektöl" . A totális ellenreformáció e második 
hullámát Kollonich érsek 1700-ban szabadította rá. a magyar pro-
testánsokra. A korábbi 1671-ben kezdődött Bársony György püs-
pök hírhedt röpiratának kibocsátásával, s a:1. 1681-ben összehí-
vott országgyűlésig tartott. Az új hullám a régitől abban külön-
bözött, hogy az impulzusok irányították, s vad és vak cselekedetek 
káoszává fajult, most ezt az érsek gondosan eltervezte, módszerét 
is kidolgozta. Terve a protestantizmus telje1:1 likvidálására az e l-
ten ·ezés remekműve volt, akárcsak az egész országot illető prog-
ramja: az Einrichtunyswerk.70 Az új akció hideg, gouosz emberte-
len:-;égéről a baranyai, a Balaton környéki , a győri Mezőség falvai -
ban végbement események tesznek tanúságot.71 A Kollon ich-

• L.: Oséui Jém-0s országgyűlési naplóját. 
:.i Er...e Tflmá8: Bársony György „Veritas"-a. ItK LXXV/971. 667 - 60:1. 
=1 ..\z l iOO·ban m egindított ollonreformlició eseményeiről J . Ji,'s::e 2'awá11 

m ég kiadatlan tanulmánylit: A „J aj szó" keletkezése. 
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akció teljes győzelmét váratlanul megakadályozta, s prote:;láns 
retorzió formájában visszájára fordította a szal>adságharc kitö-
rése. H a ebből az aspektusból szemléljük, meg lehet érteni a pro-
testánsok minden politikai józanságról megfeledkező agresszivi -
tását a két gyöngyösi értekezleten és a szécsényi országgyűlésen a 
jezsuiták ellen.72 

A szécsényi gyűlésre a fejedelem nem lúvta meg a jezsuita ren-
det. Pedig a meghívásra igényt tar tottak, mondván: az 1687. óv i 
országgy űlés az ország rendjei közé fogadta őket, indigenatust ado-
mánvozván nekik . Ha történetesen nem keletkezett volna fe-
sziiltség a jezsuiták és a fejedelem között, Rákóczi akkor sem te-
hetett volna egyebet, mert a rend meghívásával elismerte volna az 
1687-es törvényeket, amelyeket a kuruc közjogi szemlélet min-
denestül fogva mereven elutasított, mondván: ezeket .,retten tés-
sel élvén" csikarta ki a nemzettől a bécsi kormányzat. A jezsuiták 
panaszát a meghívás elmaradása miatt Rákóczi - éppen egy esz-
tendővel a szécsényi gyűlés után - szóvá tette a rend „Protes-
tatio "-jára adott válaszában: 73 „Az mondják: nem voltunk meg-
idézve! Nem adott-e a szécsényi gyíílés előlegesen is kétszer ti-
zenöt napot~" ... · „Hivatkoznak a Tripartitum I. Rész 9-ik titu-
lusára, mely a nemesi kiváltságokról szól, hivatkoznak a Tripar-
lilum egyéb pontjaira is, melyekből az ő erényeik nemessége ki-
tűnnék. De hiába akarnak a nemesek közt különbséget tenni. H a 
ők nemesek , miért nem jelentek meg a szécsényi országgyűlésen, 
amelyre minden egyes nemes ember büntetés terhe alatt meghí-

;: E n ·c néz,·e idézhetjük Csécsi János naplójának J 705. S7.eptember 30-i 
fcljegyztÍSót: „A J ezsuiták dolga elő véteLctl. Ezeket Bcrch enyi ér-Lékenylil 
lián tolla meg, mind kemóny kifakadásai, minu nehéz tréfája által; mások 
pedig teli torokkal kiál tozák, hogy őkoL mint minden gonoszság kútfojéL, 
ki k ell kergetni a hazából. Ők e gyűlésbe meg nem hívatlak, sót meg som 
vala engedve jelenlétök. Azonban a mágnások védebuükro köJLek, és magll8z-
talúk sz~rzotekct, hogy az nagy hasznot hajt. az ifjúság ne,·elése állal. A 
lármás vitatás abban egyozctl meg, hogy ha Jezsuiták a. C-Onfoederatio 
mellé állanak, a hazában ml•gmaradhassunak; ha nem állanak mclló, ki-
űzossenek. Továbbá ay,on jószágaík, mellyck a Világi Papságéi voltak, annak 
vissza. udassanak, az lévén ugyis a ha,zo. vtlgezése iránt.ok, hogy J ezsuiták 
fekvő jószágot, ne bfrjanak. " - A súnt.e általános je7,suitaellenossógre 
kitűnő dokumentum a „ Puncta ad Dcputatos Majcstal.i" m egállapítása: 
,.XXI. C-Ontm Patres Iesuitas, quamvis non solum Evangelicorum, venun 
non mimlS Catholicorum Statuum twn alias ia Regao, cum ma.xime nuno in 
castris clamor sit, et querela, uberrimc, ct Domi!lttS Auchiepiscopus, et 
nos etiam intelieJ.."imus. " (Miller, JacobwJ Ferdinanclus: Epistolae arrhi-
r>piscoporum Gcorgii Strigoniensis et Pavli Colocensis e1 ComitibYs Rzécsényi. 
I-ll. Pest, 1807. J. :Jl3 - 314.) 

' 3 Latin szövegének magyar tolmácsolúsu: Zait·intJZky: 1 V. 228 - 23J. 
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vatott, s mindenik megjelenni köteleztetett? Meg is jelentek mind-
azok, akik a bazát szeretik, és akik magokat a szövetséges rendek 
sorából önként kizárni nem akarták. Ennélfogva ők magok mon-
dák ki magokra az igazságos ítéletet é::; az országból való kizáratá-
sukat. Jelenthették volna elmaradásuk okát. De mit neveznek ők 
törvénytelennek? Ha em beroik megjelentek volna a gyűlésen, ame-
lyen az ügyek egyértelemmel döntettek el, törvény szerint min-
denki tartozik jogai felett őrködni, és ha az országgyűlésen valaki 
meg nem jelenvén, nem törődik jogaival, távollétében a jelenlevők 
határoznak." 

Az országgyűlésen való megjelenés kérdésével a Consultatorium 
1705. augusztusi ülése foglalkozott: Jurkovics és Seléndy atyát 
küldötték el Szécsénybe a turóci superiorral együtt - ma így mon-
danánk: megfigyelé5ként meg azért, hogy agitáljanak javaik visz-
szaadása érdekében. A szeptemberi ülésen „Judicarunt omnes 
P :P: C :C: reddendos Principales illius Conventus Szecsenionsis, 
capaces et informandos nos ad confoedrationes etiam sine Jura-
mento non posse intrare. Cum id nobis vetitum sít per Cong. V. 
Decr. 89." A Liber Gonsultationum14 nem igazolja azt az állítást, 
hogy a jezsuitáknak „főcéljuk az volt: a gyűlésen jelenhessenek 
meg s ott védjék magukat az ellenük szórt vádak és támadások 
ellen", s „a két páter a védelem teljes apparátusával jelent meg a 
diétán, de mi haszna volt, mikor kintrekedtek és szóhoz sem ju-
tottak". Meszlényi ismertette annak a tanácsülésnek a jegyző
könyvét, amelyen a jezsuiták ügyét megvitatták, mi is foglal-
koztunk már vele. Ő is megállapította: „A Társaságra nézve sú-
lyos feltételű határozatnak a kimondása és törvényerőre emelése 
nem ütközött nagyobb nehézségekbe." Milyen forrásra táma.'3zko-
dik vaion a feltevés: Rákóczi „meg akarta menteni a jezsuitá-
kat" 1 Es ez a másik: „Ő felkelésének sikeréért feláldozta katolikus 
vallása és egyháza érdekeit." 

Szalay László ezekkel a szavakkal ismertette a szécsényi or-
szággyűlés 6. artikulusát: 75 

1• A „Liber Consulta.tionum" 1704 júniusával kezdődő eredetije: O~ZK 
Quart. Lat. 2570. 

1s Magyarország Lörténete. Pest, 1859. VI. 287. - A határozat létrejöt-
tének körülményeire és indokaira nézve 1. még : lVIemorio.le. (Hákóezi TáJ:. 
I. 433 - 4:14.) - Rákóczi a.z Emlékiratokban: „Tervem oz volt, hogy rábfrom 
a protestánsokat, álljanak el jogos követelésciktől s jussunk batátságos meg-
egyezésre, mely kizárólag a. lelkiismeret szabadságán és minden vallás sUtbad 
gyakorlatán alapszik. . .. Ezt a kényes és szövetkezésünk1·e legveszedelme· 
sebb ügyet három nap a latt befejeztük a felek belső megelégedésére és meg-
nyugvására. Igaz hogy papságw1k ezt nem h elyeselte nyílto.n, de külön-külön 
mindegyik megegyezett abban, hogy mindez szent vallásunk sérelme nélkül 
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„Külön töt·vényczikkely szól o. josuiLákl'ól, melyekben olőrebocsá!a! ván, 
hogy ta pútor jesuiták az ifjúság oktatására. s iskolák kormányozására. híval· 
tanak a hazába.e, s említetvén, hogy a szerzet megfeledkezvén ebbeli rendel-
tetéséről , csak önhasznát lesvén, t a. tisztelendő elerust61 és a. hazában levő 
más r6gi szerzetesektől magának sok jószágot. eltulajdonítván, prepostsá-
gokat , apútw·aságokat ... elfoglalván, ezekot., másoknak nom kevés kú,rával, 
bú-ja ist, rnndcltetik: hogy ilyeL6n elfoglalt jószágok visszaada.tván az il-
letőknek, •a megnevezett páte1· jesuiták az ifjúság oktatására nézve bizonyos 
helyek1·e szorítassana.k, a német nemzetből valók pedig, és a kik németesek, 
az országból kimenni kényszerítessonekc. Egy úttal határozat hozat.ot.t, hogy 
miután a magyaro1"Szági jesuiták azon köteléknél fogva, moly őket a szerzet 
ausztriai os7.tályához kapcsolja, nom függetlenek s ennélfogva még a x·cndok 
szövetségébe sem léphetnek be, tudtokra adassék, miszerint &vagy onnan 
magok elszakasztását négy hónap alatt végrehajtsák és ez által a közön-
séges szöve tkezésnek aláírjanak; vagy azt nem akarván s elmulatván, a 
~zöveLkezctt ország részeiben nem maradhatnak: kiről is válaszuk elváratiLH. 
Ime, a rcndPk Szécsónynél úgy hatliroztak, ahogyan azt tőlük Rákóczi or· 
szággyűlé1-Ji propozíciójában kívánta: »Zabolázza m eg az paLer jesuitakat vagy 
a restL"ictioval, vagy o.' kiűzéssel vagy jószágok el vételével." 

Rákóczi október 3-án közölte a határozatot Berzeviczyvel, a 
nagyszombati kollégium viqe-rektorával, aki a kuruc területen Jevő 
jezsuita házak igazgatásával is meg volt bízva, ezzel a figyelmezte-
téssel: „K évántuk nem csak communicalni Kegyelmetekkel, hanem 
egyszersmind olly serio intimalnunk, hogy az anneotált Articulus-
nak tenorához alkalmaztatván magokat, resolutióját is adni igye-
kezzék, s el se mulassa. " 76 Október 12-én értesítette Bercsényit : egy-
egy bizottságot rendelt ki a keleti Tizenhárom Vármegye, illetve a 
nyugati Tizenegy Vármegye területén levő jezsuita javak összeírá-
sára, eredetüknek megállapítására; számba kell venniök a beköltö-
zésük idején javukra tett alapítványokat, azokat is, amelyeket isko-
Jáikszámáralétesítettek; végül tisztázniuk kell : milyen családi örök-

törLént,." - Forgách Simon ekként említi a. szécsónyi batározo.l.ot a jezsuiLú.k· 
r·ól: „A konfödc1·á!L r<>ndek e gyűlésen döntést. hoztak o. jc7.Suiták1·ól is, 
ugyanis a Társaság summiképpen sem akarlt\ o. konfödcrált l"endekot u.folől 
biztosítani - még tiszt.a lelkiismcreL szerinti kötclességvúllulás mellett sem 
- , hogy a császárral SQmmiféle érintkezést nem fog fenntw·t a.ni s nem O.Vlil -
kozik belP politikai ügyekbe; pedig igen gyukran tapaszlulható volt a t·i:;ú-
szárml való vcszély1·e összeköttetésük; éppen azért olyan döntés szü1oLott 
felőlük, hogy távozniok kell a.z 01·szágból; de néhány helyen ezután is meg· 
tűrték élkot, már ti. nzokat, akik magyarok voltak köztük, mert a némete· 
kot kinla1-Jltották." ( T'dmdi Sternbel"g .János: Forgách Rimon kuruc tábornagy 
emlékiratai. Rp., 191i!J. Különlenyomat a 8:a\zadok J !l68. évi 5 - 6. sní -
mából.) 

76 A szécsényi VJ. törvénycikkel összefüggő a.ktáknak a tiu·óei konvent 
által - Fo.biankovics Júnos tu1·óci supel-io1· kérésé1·e hitelesített gyCíjLo-
ménye: EK Hevenesi-gyűjt. LXXXVII. 4. 
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ségek jutottak jezsuita kézre.n Birtokaikat a fejedelem már JO-
val korábban - még 1704 nyarán - kincstári kezelésbe vette, 
sőt már ez év januárjában „in omnibus bonis stabilibus Societatis 
Jesu impositos esse provisores et praefectos". 

„A nagyszombati kollégium és egyetem eltartását a turóci pré-
postság javai szolgálták; ugyanitt a szeminárium költségeit. a bo-
zóki apátság fedezte; a szakolcai kollégiumot a bányai javadalom, 
míg a kassait a mislyei prépostság tartotta fenn. „;s „1704 júliusá-
tól kezdve a nagyszombati házi tanácskozásokon mint visszajáró 
rém állandóan szerepel ez a pont: a kollégiumi javak ügyében 
Bercsényihez vagy Rákóczihoz küldendők hol P. Berzeviczy, hol 
P. Jurkovics, hol pedig más atyák, azonban egészükben megmen-
teni nem tudják." Rákóczi most a bil'tokok jövedelmének felhasz-
nálásáról rendelkezett. Ebből kell fedezni az akadémiák és kon-
viktusok fenntartásának költségeit, a felesleget pedig át kelJ adni 
a Clerus-nak, de megjegyezte: „Ugyan jobb is volna, ha az ollya-
tén Seminariumokat, Convictusokat és Academiakat, s úgy az J ó-
szágokat is az Clerus administrálná." S kívánatosnak tartotta: a 
károsult családok vagyonukat mielőbb vegyék vissza a jezsuitáktól. 

A Bercsénvinek írt levél felhasznált soraiból kitűnik: R.ákóczi 
teljesen azon.osította magát a Hatodik Articulus-sal, gyors, eré-
lyes intézkedésekkel végleges realizálására törekedett. E levél 
voltaképpen utasítás: az Erdélybe készülő fejedelem „intimatio"-
ja a ,. helytartó" Bercsényi számára. Szövegéből az is kitűnik, 
hogy azt a módszert és szigort alkalmazza a jezsuiták ellen, mint 
a szécsényi határozatokkal szembehelyezkedő „refractariusok " 
dolgában: „Intimálom e' mellett azt is, hogy ha tanálkoznának, 
a' kik a' Confoederatiobeli Szövetséget, Juramentumot le nem 
akarnák tenni, küldettesse ki Kegyelmed az Országbul , és Jószá-
gokat simpliciter foglaltassa el." Ugyan hol található az a vallás-
politikában ingadozó, a protestáns fenyegetések elől riadtan hát-
ráló Rákóczi, aki „a jezsuiták ellen hozott intézkedéseket maga 
sem helyeselte"? Aki kételkedik a fejedelem őszinteségében és 
bátorságában, az olvassa el Davia bécsi pápai nunciushoz írt tájé-
koztatását a történetekről.79 

71 0.L. Protocollum Rákóc:t.ianum. I. ( ltúkóczi-szabudságliarc-lb. U. 1 U: 
Il. 3. h.) 

"Az 1704. január 26-i rendelet: MTA Kazinczy Gábor-féle napló. ill. -
A Consultol'ium 1704 júniusában tárgyalja a minap elfoglalt bozóki javak 
ügyét. - l 705. március 24-án az atyák a konfiskált tmóczi birtok vissza-
adását kérik Bercsényitől. (Kazinczy.féle napló. ID.) 

79 Es::.e Tamás: Rákóczi levele Davia bécsi pápai nunciushoz. 1705. október 
24. körül. (Ráday Pá.! Iratai. I. 441 - 442 ) . 
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„Az ország sérelmei közé t,orLozik uz u.z crős,,,akos és li>rvé11yLelc11 111tid 
is, amellyel a. jezsuiták rnás szorzot\JSreuJolc rovásá,ro. bil'lokaikat gyurupí-
tották. Most, hogy jogtalanul szerzctl jószágaik visszaad6.sú1·a kényszerílik 
6ket, szokásuk szerint rágalmak lorjcsztésév<.'l akarnak magukon segíleni. 
Ezekkel azonban nem törődik, mert egyedül a törvényes állapot hclyreálli-
tása és a. klérus érdeke vezette elhatározásában. Nem kételkedik abban, hogy 
a nuncius a Szent,széket t ú.jékozlatni fogju. 1,1, jezsuiták t·lle11 hozott intéz-
kedések igu.zi okairól, noha ezek Rómában igyekezni fognak ÖL bcfckulítc11i, 
poJig mindonL meg fog to1111i u katoliku;; vallús ús klérus védolrnére." 

Nem érdektelen tudnunk azt,,hogy ezt a levelet a fejedelem 
Ráday Pálnak, udvara - Vay Adám után - legjelentősebb re-
formátusának djktálta. Semmiképpen sem lehet csupán Ráday 
fogalmazványa, az „intimus secretarius" legföljel>b levélformába. 
öntötte Rákóczi üzenetét a nunciusnak. Vagyis ti protestánsok 
közeh·ől ismerhették a fejedelem vallási arculatát és a katolikus 
egyház erősítésére irányuló törekvéseit.. De azt is tudták róla, hogy 
hogy ő nem hajlandó ellenük irányuló valláspoliti kai trükkökre 
és manjpulációkra. Nemes viselkedésére jó példa 'T'elekesy István 
egri püspökkel való sz6váltása:80 Midőn a patliki templomról 
tárgyaltak az országgyűlésen, „a clcrus nyomban könyörgött 
neki. hogy az érintett templomhoz tartozó alapítványokat is 
szentelné a katholikusoknak, de válaszul nyeré: hogy az nem 
lehet, mert Lórántfi Zsuzsánna átkot mondott utódaira, ha ama 
jövedelmeket a pataki egyháztól és collegiumtól elvonnák. Mire 
Telekesy megjegyezvén: hogy könnyű dolog felségedet ezen átok 
hatása elől biztosítani, Rákóczi szükségesnek látta az általa kii -
lönben igen tisztelt főpapot e szavakkal: de azt én ugyan nem 
fogom tenni, püspök uram, - elnémítani." 

7. Az országgyűlés a jezsuitáknak négy hónapi időt adott arra, 
hogy az osztráktól elszakadva önálló magyar rendtartományt ló-
tesitsenek, és csatlakozzanak a Gonfoederaiióhoz. A terminust 
Rákóczi két ízben is megtoldotta, előbb két hónappal, azután még 
néggyel. Ilyenformán tíz hónapra terjedő türelmi időt nyertek: 
1705. október l-től 1706. július 31-ig. Miként gazdálkodtak vele? 
A Resvonsio okait és előzményeit kutat.va, nem térhetünk ki e kér-
dés elől. 

Helyzet.ük láti.;zólag kcdvezől>b vo lt, nwsL, mint, lwráhl>an. A l'e-
jedelem nem akadályozta érintkezésüket a tartományi provinciális-
sal81 és a rend generálisával, sőt elrendelte nekik: a Hatodik Arti-

so Szalay, VT. 283 - 284. 
s• Az osztrák provinciálisok: F1-anz Voghncyer 1702 - 1705., Franz Hes-

calli 1705 - L 708„ Johanu Dospotovich 1708 - 1711. (Du!tr: 1. 34.9.) 
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culus szövegét küldjék el Rómába a generálisnak.82 Idehaza két 
erős pártfogójuk volt, akikre mindig számíthattak: Széchényi 
Pál kalocsai érsek.83 és Pyber László püspök, esztergomi vikárius.84 

A. katolikusokat, a tábornokokat és főtiszteket különösen nyug-
talanította a protestánsok terjeszkedése,85 a jezsuiták sorsa, Rá-
kóczit és az országot a béketárgyalás ügye foglalkoztatta. De a. 
jezsuitáknak mégis fel kellett ismerniük, Szécsénynél súlyos vere-
ség érte ó1rnt: a közéletből kiszorultak, vagyonuk nagy részét el-
foglalták, hatalmuk nincs, tekintélyük sorvadóban. Rá kell jönnj-
ök : módszert kell változtatniok. Bizonyára Rescalli, a bécsi pro-
vinciális volt az, aki felismerte: Berzeviczy a maga merev, nyakas, 
öntelt modorával nem alkalmas a kuruc főemberekkel való tár-
gyalásra, új emberre van szükség, olyanra, aki még nem diszredikál-
ta magát előttük . 

Berzeviczyt meghagyták vice-rektori tisztében, de a felkelőkkel 
való érintkezést, alkalmasabb taktika kialakítását új emberekre 
bízták. A provinciális a császári kézen levő Győr rendházából 
rendelt két tapasztalt és tekintélyes atyát Nagyszombatba: Cseles 
}fártont86 és Csete Istvánt.87 Csete hamar megnyerte az egyébként 

82 Liber Consultationu.m, 1705 Október : „2° An Litterao Princ:ipis, ot 
ipse Articulus mittendus Romam in originali, vel in paribus? Judicarunt. 
omnia mittenda in paribus, et c011servanda originalia ." 

u Lánczy (}yida : Széchényi Pál kalocsai érsek s a. n1agyar n emzeti poli-
rilm. (1642-1710.) Századok XVI/1882. 273 - 299. - 'J'hal-11J(álmán: Lánczy 
Gyula „Széchényi Pál kaJocsai érsek" cimű t.i:.mulmányáról. Uo.: 4 79-4()2. -
Lánczy Gyu.la: Válasz Thaly Kálmánnak, „Széch6nyi Pál s a magyar nemzet i 
politika" czírnű tanulmányomat illető észrevét.eleirn. Uo.: G82- ü99. -
M íller: Epistolae archiepiscoponun Georgii Strigoniensis et l'avli Colocensis 
e Comitibus Szécsényi. I„ II. Pest, 1807. - Közbenjárása Rákóczinál a 
jezsuitákért 1704. március 23.: „Rogat p1·0 manutentione iw·ium in Hunga-
ria." (Miller: I. 129 - 130.) 

&1 „Pyber de Györkény Ladislaus. + 5. Mart 1719. Aeto.t.is 70. A 16. 
Oct. 1705 vicarius Strigoniensis, in consistorio clect.us." (Némethy, Li1dovicus: 
'.erics parochianun et pa.l'Ochorum Arelti-DioccL·sisStrigonicnsís. Esztergom, 
l 9! .) 

» Diarium, 1706. ok tóbo1· 23. : „Ooskai <lixiL atl C enc1·alcm l•'orgács : si 
aliqui iverinL ox militibus ad Comit.ivam Jcsuilttrum e Regno t'<ilwemlorun1, 
.-;Q illos insequar, e t, capíte plc1.:La111, und e tu.111111.: 1111Ua111 militan·111 1·ontiti vani 
~gnavit. Idero Dominus Ocskai narraL, di1.:Ltun CSf'L' a D omino Generali 
Bottyán : Si J esuitae e Regno fierint ejecti, ego arrna deponarn. Idom dicun-
~tU' scripto dedisse Principí: Generalis Karoly, D. Stephanns Ebeczki Colo-
L · Ilus." - Pyber katolikus valJás i sótelmekre hivatkozva biztatta a va.llásán 
lt.-\ S kuruc főtiszteket árulásra, Ocsknil. is. Enől Székely Ist,·án jezsuitáról 
sz.óló tanulmán:57omban írtam. 

!.5 Cselesről: Szinnyei: II. (1893.) 243. „A magyarországi zavarok idején a 
h.uában tartományfőnök volt; ekkor Húkóczi hívei elfogták és É1'Seküj -
' -árba, majd Nyitrára, végre Munk(~csra viLt.ék, hol egy éven Lúl fogva volt. 
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is könnven hefolvásolhat6 13orcsénvi bizalmát, Cselesnek nehe-
zebb felada t jutott osztályrészül. · 

Cseles ekkor már öreg ember, élete 65. évében. Professzus, tel-
jes fogadalmat tett jezsuita, a filozófia ós a teológia doktora. Né-
hány éveu út Rómában: „Poenitentiarius Pontfioius." Nevét, 
te\ ékcnységét jól ismeri a magyar tudománytörténet a vatikáni 
levéltárban végzett kutatásainak eredményeiből. Thököly idejé-
Lcn „Yicaifa Provinoiao Austriacae Praesidis authoritate socios 
in Regno Hnngariao gubernavit" . Bizonyára emiatt bízták. meg 
ő1 lijh6l e terhes feladattal. Neve ne tévesszen meg minket: szlo-
vák szárma;,,ús (1 volt, hibásan hes7.élt mn.gyaru I. A magyar eUen-
reformáció türténetél>en Useles Márton arról nevezetes, hogy ő 
alkalmazta előr-:zör a gyakorlatban K ollonich szisztémáját. Irata i 
fcnnmnradtak , s pontos tájékoztatást nyújtanak még apró rész-
letekben is, e szisztéma szelleméről, módszeréről és erős;mk-appti
rátusáról.ss 

Bcrcsényi beszámolt a fejedelemnek 1705. december 15-én írt 
levelében Csclei:isel Yal6 e1ső beszélgetéséről :89 

.• Em<>.t ni.j!j hat o<l nnpit1, ho~j itfo erkezc t Pater C:-1clC's, qnns i pro Viro 
Pro·dn inJi. d IV.t>t• t• Tp·nn\"it>nsi, eleg<'t argumont izalt az RC'ligiojok 
<>ln.pri11~-.ol•11n i.:, ..Ji hoZ\ 1í11 nngj hoszszan J oasagaik nC'm resignat ioja miat. 
v;\lu ,•Lhf't„1J„nsi"~ekct , Ull .Functo.tioknak megh csökken<'seket„ és az Co11-
,·ic·111sok, ~Pminu r·iumok ürüssségf.li, de ki o.clta.m oa th ogm·ice neki 1i va.laszt, 
hogj ira nl ok valo Octcrminc.tiok cffcotuatioja előt semmi sem telik, se az 
P 1·ovJ1l•·ííijok Divisioja ac·<'<'p tatiojúban, se mas egjebokben. Azt; kivanta 
1igjnn Pat<>r ('s„Jcs, hogj mostani alkalmatossággal per proposilíonC'm az eö 
Divisiojoka t a Csaszarnak jelcn<'Rük, do megh pirongaLtam OJ·cttc. 1\fa r 
csuportossan küldeni kezde~k 0.7. magyjarokat az t ulsó fölc.l1:ő.J , de én 
mind rP111iLl1~lum simplic iLor, m or(, vpszem cs?.ro, hogy bo akarjok praetex-
turnw c·s usztnt n i, {·;; nem in forma instit.utae Divisionis Provinciac." 

lVIcghnlL l 70!J. január 14. Sárospatakon." - Sorsáról a Rákóczi-sznbauság-
hm·<· idején: ]\.' illes: J. 401L - A ti·<'ncséni noviciátus anyakönyv<': „Celess. 
Slavus H.ossindclieusis Nn.tus Ao 1641. Linguas tenet : La.tine. S lavonice, 
Ungaríce mcdiocri ter." 

~ 7 CsoLóről: Szinnyei: lJ. (1893.) 341 -343. 1648-1718. ErdólybcnVizkc-
ll'li í<:s igmond nóven működött. „Visszatérve Nagyszombatban 68 GyóröLL 
m~yar hitsz<>nok , -olt; t.íz évig mint. helyettes lartományi főnök működötl." 
- A novíciusok unyakönyve szerinL : „Qzete. V ungarus Scheliensis." 

&s L.: ]{P/e 111 c1i Atcmríz : K ereszLély AgoAL herceg katolikus rest.aurá.ciós 
Lc>vékonysége a gyfüi rgylu:i.?,m egyóben. Pannonha lma, J 9:31. - Cseles 
ell t>nrc fo1 m (1.c ió::; tevékenységéről forrás érlék(í vers : „.Ja.jszó, melyben édC's 
hazúnk r omlú!!Ú-l sirat ja. egy poeta." (Esze Ta111ás: Kuruc költészet. Bp., 
1!>51. G.i - Clli., 1 :~4. 87.t~pirodalmi Ki.<ikönyvtár. 42.) - Ily<>n természetei 
i1 ·a 111inn,k fo~l\lr 1111.:i: v:inytti 11; Della.vioz-p1·0Locollmnokba n. 0 . L. E 1 G!J. 

K9 0. L. J{6k(11 •:1i-sza.bn.dFu\g liarc: IL.: I l. 2. e/A. 
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Bemutattuk Rercsényi levelének a jezsuitákra vonatkozó fon-
tosab h sorait, hadd lássuk: Cseles is csak sérelmeket 6s igényeket 
hangozta t, javaslatot nem hozotL magával. Az új rendszer csak 
en ny i: halogatás. ígérgetés és ámítás. „A fejedelem és a rendek 
hiába, terjesztették ki az időt, nem történt semmi , hanem a pro-
' ' in<'in. felosztásánn.k ürügye aln.tt halasztották a dolgot, és az 
.\ usztriai H áznak engedelmeskc<ltek; példa erre a vireprnvu1ciá-
lisn1tk, Cseles Márton atyána.k eljárása" - R áköczi így foglalta 
üssze küldetés6nok értelmetlenségét és teljes kuda rcát. A beszél-
µetésnek van azonban egy figyelemreméltó mozzanata: Cseles 
óvatosan jelezte, a szétválasztás kérdésében nem a rendi generá-
lis, hanem a császár fog dönteni. Maga a hosszú folyamat azon-
ban rendkívül érdekes és tanulságos különösen azok számára, !dk 
a Responsio fényénél szemlélik. 

Cselesnek az volt az első feladata, hogy kieszközölje a határidő 
meghosszabbítását, és megkísérelje a birtokok visszaszerzését. Az 
érsek egyengette számára az utat, meleg szavakkal ajá.nlotta a 
fejedelem jóindulatába kedvelt jezsuitáit: „ln just is et licitis mu-
tassa irántuk a maga grátiáját, hadd imádkozzanak szívesen dol-
gainak s úgy szegény nemzetünknel< szerencsés előmeneteléért. " 
P yber is pártfogolta őket. Rákóczi megengedte: kérésüket szemé-
lyesen terjeszthetik elő a fejedelmi tanács január 25-ével kezdődő 
miskolci ülésén. Cseles és Páhy jelentek meg.00 A terminus meg-
hosszabbítását azzal az indokolással kérelmezték, hogy mivel a 
rendfőnök, Gonzáles Thyrsus meghalt, meg kell várniok utódja 
megválasztását. „Az ő szempontjukból a lehető legrosszabbkor 
következett be Gonzales halála is" - mondja Meszlényi. ;,Okvet-
len ül be kellett várniok a legközelebbi generális káptalant, hogy 
nz elhalt helyébe megválasszák az utódot s vele a tárgyalást meg-
kezdhessék. Rómából azt az értesítést kapták, hogy a választás 
1 i 06. március 17-én lesz meg s ezért újból kérték R ákóczit, hogy 

eo Széchényi a fejedelemnek 1706. január 20·án. Az Orazágos Levéltárból 
idézi Zsilinszky: IV. 205. - A fej edelem válaszát korábbi JevC1lél'e január 12-én 
mut.at.ta meg B erzeviczynek: „Non essel, amplius nogol ium Societatis 
nostra ín sua poLes~aLe, <les R egni ... " (Berzeviczy naplója.) - Páhy Lász· 
lór·ól Szinnyei csak ennyit t ud: „Bölcseleti magist,er , a bé<'Si Pó.zmány-
intézclben a. theologia hallgatója volt" 1663-bllfl. (X. l !)05. 9:3.) - Az atyák 
kt~szülú<léséról , Miskolcon való forgolódásáról, a batáro:uttról 1. Beneviczy 
naplóját, 1706. jan11á1-. A clönt.ésr6l a nagyezombatiak február 14-én kapták 
ITit'i? Csel<'S levelét. - R crcs6nyi különös jóakaratáról irányukban a vicc-
r •ktor naplójának január 1 7-i sorai nyújtanak tájékoztatást.: „Excepit 
nos Pxtraordinarie h11mo.no ct ostendit orgn Societatem nostrnm affectum, 
dh:it praeLerra as.ciovcrttnlc r esse, . , . q11od hac tcnus So<'i<'I ns nx Ungaria 
non í1wrint expnlsa." 
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ny{1jtsa ki a, határidőt. " Mondvacsinált, suta érv volt, 11-iszen 
Go11záles elaggva, elbetegesedve már 1703-ban visszavonult a 
Társaság ko.pnányzásától, s Tamburinit jelölték ki örökösödési 
joggal vikáriusának.91 Vagyis az 1661. évi általános kongregáció 
rendelkezése szerint jártak el. A vikáriusnak „privatív hatalma" 
volt, kinevezésével az addigi generális minden hatalmát elvesz-
tette, az teljesen a vikáriusra szállt át.~ 2 Az osztrák rendtartomány 
szétválasztásával tehát kezdettől fogva Tamburininak kellett 
foglalkoznia. Jó, ha a dátumot is helyesbítjük: Gonzáles 1705. 
október 27-én halt meg, Tamburinit 1706. január 31-én válasz-
tották generálissá. A Senatus a határidőt két hónappal meghosz-
szabbította. Két hónap a latt a divisiót nem lehet elintézni -
mondotta Cseles; akkor majd kérjenek újabb terminust - vála-
zolta Rákóczi, aki nyilván felismerte érvelésük ingatag voltát. 

A birtokok visszaadásáról a Senatus nem bocsátkozott érdemi 
tárgyalásba, a kérést korainak találta.93 

A fejedelem bizonyára arról is tudott, hogy a kollégium szám-
űzött rektora, Zanger János, március első napjaiban kísérletet 
tett a Nagyszombatra való visszatérésre.94 Bizalmatlansága a je-
zsuiták iránt nem hogy oldódott volna, hanem inkább keményebbé 
vált. A kuruc békefeltételek pontjai közé a H atodik Articulus 
értelme szerint iktatta be a jezsuiták ügyét. l\íindjárt 1706 má-
jusában az érsekújvári tanácskozáson: „Legyen a jezsuiták ma-
gyarországi rendtartomá.nya független a külföldiektől, alapítvá-
nyi javaikat az egyház a fiatalok nevelésére fordítsa." A Szövet-
kezett Rendek sérelmeinek jegyzékében a 17. követelés : „Patrum 
Jesuitarum stabilis in bon is possessio limitanda vel rescindenda."95 

Az Explosióban, a magyar rendek válaszában a császári küldött-
ség július 12-i punktumaira, ez olvasható: „A 13. magyar pont a 
jezsuitáknak az országból való végleges távozását követelte; a 

91 Gyenis András: A jezsuita rend generálisai. É letrajzi és rendtörténeti 
vázla tok. Bp., 1935. (Kiadványok Jézus Társasága Magyarországi Történe-
téhez. Tanulmányok. 2.) 38- 43. 

9~ Brmke: 646- 64 7. 
93 Részletes lefrása a történteknek, Bercsényi rnagatarl;ás.ina.k: J(azy : 

l i2- 1 73. - A Senatus febr•uár 9-i határozata a jezsuiták birtokairól ez 
\"Olt: „Az Austriai Provinciátul el szakadván, ha miben excessivusok vol-
tanak, corrigáltasanak om endáltassanak. Holott a.z sem, tehát jószágok 
,·etessék cl, és juxt.a fnndationcs 100 tallér nnnttatim minden jesnitára 
exolváltassék." (A gróf Károlyi család oklevéltára. V. 385., 389.) 

9• A ICrizinczy Gábor-féle napló: ] 705. má1•cius 7. - '.Életrajza: Kazy: 
304-305. 

9s Ma.ksay Ferenc: A nagyszombati béketál'gyalúsok iratai. l 706. május -
augusztus. (Itáday Pál frntai. I. 586- 614.) 
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>álasz a rendet befogadó pozsonyi diétára bi,·atkozott, a jezsuita 
birtokok elvételél'1ek kérdését pedig országgyűlés elé ntaltn.. A ma-
gyar bizottság megemlíti most, hogy a szécsényi gyűlés jóindula-
túan intette a magyar jezsuitákat, szakadjanak el az osztrák rend-
tartománytól. De ahogyan egykor is törvényellenesen lopakod-
tak be az országba, úgy most is az intő szó ellenére akarnak gyö-
keret verni. A 'szigon'1 szerzetesi engedelmesség' kötelezettsége 
- mint a szabadságharc alatt is észrevehették - ravaszságot 
takar. Nem tűrhetők az országban olyanok, akik hazai kenyeret 
esznek és a?. ellenség parancsát követik! Ennek a kérdésnek ország-
gyűlési tárgyalására iuncs szükség. csupán a szécsényi határozat 
végrehajtására. A régi törvények maradjanak érvényben, de az 
erőszakos eszközökkel hozottakn.t ne vegyék figyelembel"96 

R ákóczi egyre erősödő ingerültségét a jezsuitákkal szemben az 
ő huzavonájuk okozta a szécsényi gyűlés által elrendelt „divísio" 
és „juramentum" dolgában. Eltelt a számukra engedélyezett 
ítjabb két hónap, még csak nem is mentették magukat a késede-
lemért. P edig Bercsényi figyelmeztette ó'ket: mikor 1706. április 
3-án, húsvét előestéjén a szokásos „Halleluja"-val köszö11tötték, 
fanyarul válaszolt rá: „Loco Alleluja reprecatus est illi Valleluja = 
Vale ab Ungaria. "97 Végre a fejedelem megunta a várakozást, 
április 29-én keményen rájuk .írt,ss s hogy szavának foganatja 
Jegyen, mindjárt retorzi<ival élt : 

„Noha immár mind az akkori definiált., mind pedig az annak-utanno. 
extcndalt terminus expiralt, nem ológgé csodálkozunk, hogy mind ckk01·áig 
is a' ConfoederóJt Nemes Statusok köz detl'rminatiójának eleget nem tött 
Kegyelmetek. Kihezképest Vezérlő Fejedelemségbeli hivatalunkban álván, 
hogy o.z ollyatén köz akarat.tat véghöz ment rendeléseket. valóságos exccu-
tioban vétessük, akartuk praesenLibus Kegyelmednek, és Kegyelmed álto.l 
az egész o' Hazában lévő szerzetnek tudtára. adnunk, és scrio admoneálvón 
intimánunk, hogy azon emlétet Szécsényi Gyólésben lett végezés1·e reflexi-
oval lévén nlkabnazLnsso. is 11hoz mindenekben mu.gát Kegyelmetek : sőtt 
anakfclet,tc mint hogy a7,on végzésnek crojl-vcl szükségtelennek Int.Lyuk az 
Haza. szolgálat,tyában az KegyelmeLek Selyroecz V1hassaban velo Resiclen-
tiáját, és mint az ottan való, minn pedig a' Beszterezei Po.rochiának bfro-
dalmál, ... a' Selymeczen lévő Pát,ereket is má.suvá transfet·alvan ... 
Tiszt<'lend6 Clerusnak remiLtállya. Kegyelmrtek." 

96 Maksay l•'erenc: A szövetkezett rendek válasza a császári küldöttségnek 
a magyar követeléseket tárgyaló július 12-i iratára. 1706. július-augusztus. 
(Ráday Pál Iratai. I. 635 - 673. - Rl\'fK Il. 2280.) - A magyar rendek kö,·e-
tésénck 13. pontja: Miller : II. 256 . . 

9; B erzeviczy naplója, 1706. április 3. Okát adja Bercsényi m egváltozá-
sának: .,Erat ... concitatus - ut ipse fassus est - ab Raereticis et aliis 
male affectis Societati ob dictam in Ceremoniis Dio Parasceves peractis ab 
Ecclesia pra.oscl"iptam orationem pro Imperatore." 

98 Kistapolrsányról, magyarul. Olvasható Berzeviczy naplójában. 
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Berzeviczy, akinek a húsvéti köszöntéskor Bercsényi szemébe 
mondotta : „Tu appa.res esse omnino germanisatus, et cras tibi 
mittam speculum, in quo se videre possis esse Germanizatum" -
a fejedelem rendeletével egyenesen Pyber püspökhöz szaladt, ta-
nácsot kérni. A püspök volt a kuruc területen élő jezsuiták bizal-
masa és legfőbb támasza, a rendhez való ragaszkodásában, a pro-
testánsok gyűlöletében, a császárhoz való hűségében túltett még 
Berzeviczyn is. Magára vállalta, () fog válaszolni Rákóczinak: 
meg fogja magyarázni neki, miért nem tehetett eleget Berzeviczy 
a szécsényi artikulusnak. Május 14-én írt levele a,z n. t ükör, amely-
ben meglát ha.tjuk sötét lelki arculatának néhány vonását.99 A fe-
jedelem n.djon újabb haladékot a jezsuitáknak mindaddig, amíg 
generálisuktól választ nem kapna.k. Válasz eddig nem is jöhetett 
tőle, mert azt a levelet, amelyben Rákóczi kívánságára megkül-
dötték neki a szécsényi döntést, a lutheriinusok főembere, Okoli-
csányi Pál elsikkasztotta : 

„Es ha azon fundálná F ejedelemsiged magát, hogy mégh az U j Generali-
sok Romábul nekik semit sem ir az Provinoianak seperatiojarul, is talám 
más dolgokrul is, annak illyen bellyes okát adgyak : az minemű leveleket il't 
Pater Reotol' Uram, Septemborben és Novemberben, az Generalisnak, azok-
rul vagyon válasza, de az minemüt irt ugyan Octoberben, Fejodelomsiged 
parancsolattyábul, auul emlékezetet sem teszen az uj Generalisok, mellyrül 
igy gondolkodnak, és magam is h ellyén hagyom, 11ogy azon levelet advan 
Méltoságos Fii Generalis Uram kezében, ő Nagysága adta Okolicsáni Pal 
Uram kezében, hogy külgye el jo alkalmatossággal, azonban supplantáltatott 
6, vagy som, avagy studjo ollyan alkalmatossággal küldetet el, hogy csak el 
veszen, azt csak az Isten tudgya ; mind azon által magamnak is arrul alkal-
masin t lehet gondolkodnom. Melly alapotok igy leven, F ejedelemsiged mit 
azt cselekeszik, szabad vele, de az én tanaosom, sem akaratom egy attallyában 
nem, m ellyért Istennek szeki előt számadásorn nem akarom, hogy legyen." 

Közölte R ákóczival: nincs szándékában visszahívni a jezsuitá-
kat Selmecről, esetlenül célozván arra, hogy ő a fejedelmet nem 
tartja jó katolikusnak, rendeletét a protestánsok sugalmazták : 

„Kik javallásábul lött, nem tudom, de ha Ca.tholicusokébül, én azokat 
derék Catholicusoknak nem tarthatom, a' vagy ha jok is magokban, igen 
csekéllyon és rövid consideratioval gondolkottak arrnl, hogy Selmeczrül és 
Beszterczérül az Pater Jesuiták ki küldessenek; ha pedik az ellenkező Aty -
·t,ya fiak közül javallották, nem csudálom, mert ők bizony azt akarnák, hogy 
nem csak az Bonnya. Varosokrul , ha.nem az egisz Országbul is egy szempil-
lantásban vesznén ek ol, és a' mint szeretik az Pater J esuitákat, ugy Feje-
delemsigedet, engemet, a' Löbb Co.tltoliousokkal egyliLt, és ezen snhtili-
Lásokkal napml napra való f'l rogyatósnnkra ny iJván igyf'k eznt>k." 

99 Mngy1w nyolvíí. flo vnn ikLntva B ervwiczy nnpl6j::í.ba. 
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1106-ban :Kagyszombatban került ki sajtó alól a Veritas újabb 
kia<la.-,a, mely tartalmazza még Na(Jy Gonstantinus császár decre-
tumát és II. Sylvester pápa bulláját, s ezeken kívül még Sz. István, 
1 . .András, Sz. László, II. András, !. Ferdinánd, II. Budolf kirá-
lyoknak a vallást illető decreturnait. A kiadáa fautorának nevét 37 
betűből álló rövidítés jelzi, nem nehéz kiolvasni belőle Gyerényi 
Pyber László nevét. E kiadáa az 1705. évi országgyűlés vallásügyi 
határozatai ellen tiltakozó jezsuita publicisztika egyik darabja. 
A szécsényi határozatok a hécsi és a linzi békéL törvénybe iktat-0 
arti kulusok elismerésén a lapultak. Ezek érvényességét a katoli-
kus rendek - teljes egyetértésuen a Veritas érveivel - tagadták, 
s most e röpirat mellékletekkel megoldott kiadásával tiltakoztak 
ellone.100 A könyvecske előszava Augustinus-idézet, amely féke-
érthetetlenül a jezsuiták biztatása kitartásra és ellenállásra: „ln 
illud Ps. 57. Ad nilillum devenient, tanquam aqua decurrens. Non 
nos terreant, Fratres, quidam fluvij, qui dicuntur terrentes. De-
currit aqua, ad tempus perstrepit, mox cessabit: diu stare non 
possunt. Multae ha.ereseg jam emortuae sunt; concurrerunt rivis 
snis, quantum potuer1rnt, decurreru nt, s i<.:cati su nt ri vi, vix eorum 
memoria reperjtu r. " 

A nagyszombati jezsuiták csakhamar rájöttek arra, hogy Pyber 
püspök sajátságos stílusában Rákóczival nem lehet érintkezni, 
érvényt szerez akaratának, és nem hajlandó eltűrni, hogy szán-
dékait keresztezzék. 

A Consultatorok június havi ülésén a vice-rektor ezt a kérdést 
tette fel: Kiket küldjenek atyák közü l Érsekújvárra, tudakozódni 
az ott tanácskozó Senatus szándékairól? És „ad eorum animos ad 
meliora d isponc11dos, qu i nostram Rocietatem ex Ungaria auso-
l11te elimjuare moliuntul'" . E lküldötték Berzeviczyt 6s CselesL. A 
fejedelem 17-én ebéd után fogadta őket Bercsényi és Telekesy101 

püspök társaságában - igen barátságtalanul. Első kérelmükről, 

•OO RMKII. 2257. - L.: EazeTamáa:ItKLXXV/ 1971. 68~. 
101 T elekesy Istvánról Rákóczi e?.t írja az Emlékiratokban: „Ez a prelú.tus 

cl6ke16 nemes volt a Telekesy-családb61, minden püspöki erénnyel s külö-
nöst>n szent egyszerűséggel és irgalolllmal megáldott, de1·ék örog cmbo1', és 
minthogy megöri't.Lo fiatalságában fogant eszméjét, o. nemzeL szabad-
súgáról, nem ragaszkodoLL a jezsuiták érzelmeihez és egyáltalában nem sze-
rette az osztrák u1·ahnat. És minthogy már régebben szövődött köztünk 
ismeretség és különös barátság, apámnak tekinte ttem óL, s 6 engem viszont 
fiának. P éldája. pá1'tunkon tartotta. a. klérusnak azt a. kis részót, mely nem 
követre a. j07.suiták érzelmeit." Ezt a. képeL egy nagyon esedékes Telekesy-
monográfia., mely he7. a kutatás máris sok dokumentumot, gyűjtött öSZ· 
sze, alighanem módosíUJ.ni fogja - o. j c;r.s11ii;ákhoz való vis;r.onyát, minden 
bizonnyal. - A t.ovábhi kutatás számú.l'lt 111.tsY.nos élutmjzo. : Owmrírly Lás::fú: 
'l'olekusy tsLván. J•:gm', 1!l l2. Kézirat, gy11.111in 1„ 
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amelyben generálisuk válaszának vételéig újabh haladékot kér-
lek, halJani sem akart, sőt feuyegeLto őket „<le novo exilium ex 
Regno". „Dixit in fervore et modo concitatore" : ne akarják őt 
megtéveszteni olyan dologban, amelyben ő egyetértésben van az 
ország szenátoraival: választ várnak Rómából, amelyet, bizonyá-
ra a genoráHs sem akar halogatni. Majd a vice-rektorhoz fordult 
„pro confirmatione ferventer loquendo": Ha valaki 50 OOO forin-
tos fundációt tett volna, és ezt a generálisnak Rómába megírták 
volna, bizonyos : erre a summa p6nzre választ kaptak volna. Az 
atyák ijedten elhallgattak, további kéréseiket már elő sem mer-
ték hozni.102 

Június 20-án újabb audienciát nyertek a fejedelemtől. Cseles 
ekkor valamennyire meg tudta nyugtatni, nyilván azzal, hogy 
az atyák most már vállalták a feltételeket.103 Az érsekújvári Sena-
tus jezsuitákról szóló határozatát nem ismerjük, a Liber Consul-
tationumból azonban megtudhatjuk, mit kívántak a jezsuitáktól: 

„'Mittendi sint Viennam ex Patribus hujus Gollegii, qui ibidcm proponant 
postulo.tum Dominorwn Ungarorum rationc uivisionis Provincia.e. Absolute 
onim volunt DD. Ungari, ut duo eo ablegontur, et quidem ita, ut nisi cum 
fa.vorabili sibi rcsolutione revidere possint, nec revertantur, cum eu.eteris 
quoque Nostro ex Unga1·io. migl'andum sít." 

29-én indultak el Bécsbe a kijelölt atyák: Cseles Márton és Pécsi 
Ferenc104 a fejedelem és a főgenerális útlevelével, hogy ott ismer-
tessék a magyarországi Societas helyzetét, eleget tegyenek felada-
tuknak. Ha pedig az osztrák provincia megosztását nem tudják 
kieszközölni, akkor többé nem térhetnek vissza. S()t három hét 
eltelte után valamennyi jezsuitát ki fogják utasítani az ország-
ból.1os 

Cseles küldetése nem járt eredménnyel, mert az osztrák rend-
tartomány megosztását mind a generális, mind a császár ellenezte. 
Tamburini 1706. július 24-én a császárral gyóntatója, P. Bischoff 
Engelbert útján közölte: ellene van a magyar rendházak leválasz-
tá.sának, s fájlalja, hogy ez a terv egyáltalán felmerLUt. Midőn 
kés()bb ezzel a kérdéssel megint foglalkozni kezdett, azt mondotta: 
a szétválasztás nem annyira a generálistól, mint inkább a császár-

•ot Bcr:cviczy naplójában. 
103 Diari11m, június 20. „Hodio rcdivcrunt Ujvarino R . P. Rcctor ct 

P. Cseles, qui babuernnt aucliont.iam apud Principem, cnmquo nliq11ant11m 
mit igar1111t .. " 

10 1 Pécsi Fe1·C'ncr6l: Szinnyei: X. (1905.) G5l.: 1659- 1724. Rákóczi-kora-
beli t\do.tot nom említ róla.. - A noviciátns anyakönyvében : "Anno 167!1. 
::fü.wus Tyrna.viensis." Nématül és mo.gyo.n1l is tud. 

1os Berzeviczy naplójából. 
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r61 fiigg. 106 Cselest I . J<lzsef fogacltst, s ezt válaszolta nek í: l\fíheJyt 
megle z a béke, meglesz a dívísío is. •0; Az uralkodó "t"álasza volta-
képpen azt jelentette: a hékckbtésig neki szüksége van a magyar 
jezsuiták politikai szolgála,({~n\.. 1705. október 8-án, mikor tudo-
mására juLoLL a szécsényi H atodik Articulus, P. Bischoff {1ljáu 
így vigasztalta őket : 

„Nálam nem szorul különösebb bizonylt.ásra az a hűség és ragr1s:1.korlás, 
nrnit a Tá1·saság ü·ántam tanúsít, R nminr•k legújabban o ly f6nyos hi?.onylté-
ld~t; odto., miko1· vonakocloLt, a híís(.gc•!lkiit l<"tC'nni a. forrn.<.lalmárok vc•zérént'k, 
l~1ikóczinnk. Bárcsak a jó égiek mcwn<•nl c•n1~k ni 1 ól, hogy Mngy11rországb6l 
sztimű?.otl-sh<' kelljC'n menni<', dc• hn t'z mégis bckövct kc?.nék, majd jogos 
fcgyvcrcimmcl telepíte m vis.'3:.-.a, a V{'SzlcségckeL és károkaL bóségNwn póto-
lom s hnt hol ósan meg,•c~d C"m mindazok ellen, akik szembe ford11lnnk V<'l<'. 
J ól Ludom, hogy Magyarország esnie úgy k'Sz hlíségcs hozziim Í-8 l ~t<'nh !'z, hn 
.Ji:z11s t1Íl'SS1i:;ágn ol 1 maradhiit. " 108 

l\feszlényinek igaza van, n.mikol' ezt a glosszát fűzte az idézett 
levélhez: ,.József császár ezt elég biztosítéknak tekintette arra 
nézve, hogy a jezsuiták még a Jegnagyol>b áldozatok árán is tart-
sn.nak ki mellette és se a hfü1égcsküt ne tegyék le, se ped ig az el-
szakadást ne kívánják." 

A két páter július 12-én este Bécsből visszatért P ozsonyba. 
Cseles azonnal írt Berzeviczynek: szerezzen nekik a főgenerá l istó l 
í1tlevelet a hazatérésre, s az ő révén juttatta el jelentését Bercsé-
nyinek „rite confectis negoti is ". iou Cseles levelét olvasva Bercsényi 
felkiáltott: „}Ierentur, ut Jesuitae R egno excedant!" Majd ké-
sőbb így aposztrofálta: „ :\lár a' boJond históriának vége vagyon." 110 

Cseles tájékoztatását Bercsényi július 14-én ki.Udte meg Rákóczi-
nak: „Páter Cselesnek is micsncla levelét vettem! . .. Nem is adok 
passust neki Nagyságod parancsolatjáig. "lll Az útlevelet a feje-
delem is megtagadta, hiába instáltak érte többször is a jezsuiták. 
Így felelt Berzeviczynek : „l?n.ter Cseles estin bono loco. "ll2 Mikor 

ioG Duhr: I. 34 7. 
107 Diurimu, 1706. július 16. „Hcri est loeutus noster Fr. Fosc1·, socius 

proeurnt oris ewn Patre Cseles in Jiorto suburbano Posoniensis Collegii, 
l"Ui dixit 1'. Cseles, se fuisse apud Cacsurcm in audicntia., a quo promissum, 
qnoc l c•onclusa pace sit, sta.t im fulura. clivísio Provinciae." 

1''' 1. JM.sef le velét; Jl'[eszlinyi közölt.e a pannonhalmi lcvéltnrb61. Jplzt'lc : 
Pruintncr-iratok. l l 9 B. 8. - Könyvo 64 - 65. lapján található. 

1 t C'seles július :3-án indult el Pozsonyból Bécsbe, 12-én érkf'ze lL vissza 
f'o7-;onyhn. P écsi Bécsbe is elkísért!'. (Oiru·ium, 1706. jliJius 3. és j1'11i11s 14.) 

110 Diul'i111n, 1 iOG. július J 5. ós 1 íi. 
11 1 A1·t·hin1m Rákóczian11m. V. ló7. 
u: .J (1Jius 18-i bejegyzés Berzeviczy naplójában és a Diariumban . A no.pló-

hnn mn~ynrul: .. ~zet•cd i ní P.V. ltC'<:ior instit,it. apnrl Serenissim 11m J' rinci-
fl(-lll pr<• pns.-.11. N.-11 snrclo encinit. : nilii l non rtli1 1d ille re8pondi l , q 11um lt1wc 



Seléndi és Bossú.nyi jártak 11álu., „humu.niter et jocose" ut<t::;ította 
el kérésüket. Valójában nagyon bántott~~ őt a kedvezőtlen válasz , 
amely a békekötés jdejére halasztotta a magyar rendtartomány 
létesítését, holott három esztendő is beletelik, amíg meglesz a 
béke. S így hárította el magától a kérelmezőket: „Recte pro om-
rubus Jesuitis scribantur pa.ssus, potestis extra Hungariam expec-
tare pacem. "113 

8. A Senatus július 23-i ülésén elhatározták, hogy a történtek 
után a jezsuitákat száműzik, hacsak esküt nem tesznek a Oon-
foederatióra. Augusztus l-én a fejedelem ekendelte: „Az Ország-
nak ez részébül ki mennyenek vagy ki vezetessenek." Kommisz-
száriusokat rendelt, feladatuk volt javaik: birtokaik és ingósá-
gaik összeírása, személyük kiigazítása az ország területéről. Egy-
ben utasította az esztergomi és az egri káptalant: vegyék egyházi 
kezelésbe a rend beneficiumait és fundációit. Ha páterek közül 
akadnának olyanok, akik hajlandók engedelmeskedni a törvény-
nek , és készek ezután a világi papok ruhájában szolgálni, gondos-
kodni fognak alkalmaztatásukról. 114 E rendeletek következtében 

verba. : P . Cseles j ó h ellyen vagyon." - 19-én Berzeviczy Pyber t kérte : frjon 
a fejedelemnek az útlevélfrt . „Pr omisit se fu turum." 

113 elénd i és B ossányi követségéről 1. a napló és a Diarium 1 706. július 
21-i feljegyzését. - Seléndi előbb Bercsényinél próbálkozott, de az a feje-
delemhez utasította. (Diarium, július 17.) - 30-án megint a vice-rektor 
p róbálkozott B ercsényinél: „Sed nihil obtinuit, imo dix:it, aliquot ex nobis 
proxime illum secuturos. ln Autumno vero omnes ex Regno in exilium itu-
ros." (Napló, július 30.) - Seléndi János (1656-) „Ungarus ex Comitat u Ugo-
csa". Ez ma.gyaráq,za a Károlyi családhoz való ragaszkodását. Csak magya-
rul és latinul tudott. (A noviciatus anyakönyve, 296.) - Bossányi András-
ról: Szinnyei , I. (1891.) 1277. : 1673 -1730. „H.ómából viss7,atérvén hazá-
jába, a nagyszombati rendház papnövendékeinek igazgatója." Az anya-
könyv s:;i;erint : „Ungarus ex Comitatu N}triensi. Fecit vota devotiona.lia 
in Novitatm 25. December. Anno 1690." (Evkönyv, 317.) - Diarium. 1706. 
július 19. 

m Rákóczi rendeletónek, amelyet a káptalanoknak és a kommisszáriusok-
uak küldött szét, eredeti dátuma l 706. július 23. „Ex Castris ad-Érsek-
Uyvár positis Ex Senatu Consilio." A biztosok Berzeviczy naplójában ta-
lálilató instrukciójának is ez a keltezése. A rendelet fogalmazványán, ame-
lyen rajta van a káptalanok és a kommisszáriusok uévsora, a július 23-i 
dú.tumot igazítoLták á t auguszLus l-re. (0. L. Rákóczi-szabadságharc lt. 
II. 2. e/A.) Schmidek Tamás báró főkommisszárius mellé Huszár József, 
Bory Gábor és Kosztolányi Zsigmond katolikus nemeseket rendelte. E 
bizottság feladata volt érvényt szerezni Rákóczi rendeletének a Szepesi 
Káptalanban, Lőcsén, Rozsnyón, B 0szterceb{u1y án, Selmecen, Zsolnán és 
Nagyszombatban. - Hogy valóban a Senátus döntéséről van szó a rende-
letben, ez kitűnik Gránát János szekretárius tájékoztatásából: „Asservantes 
dixit, quod pro certo sit deliberatum et conclusum, ut Societus nostra e 
R egno migr et, solatn restare 1:>xocutionem." (Diarii1m, 1706. augusztus 2.) -
„Hodie nanatum est, quod in füteris Principis Rakoczi l1eri ad Capitulum 
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az a helyzet állott elő, hogy a jezsuita-kérdésben az egész magyar 
katolikus egyháznak állást kellett foglalnia. 

Augusztus 4-én Pyber v ikárius és Kürtösy kanonok, a rend 
jóakaróival együtt, két óra hosszat kapacitálták a vice-rektort: 
társaival együtt tegye le a kívánt esküt, ha másként nem, akkor 
jogfenntartással. Pyber égre emelt kezekkel egyre kérlelte Ber-
zeviczyt, de ő csak azt hajtogatta : Institutiójuk ellen nem cselek-
szik; dőljön össze a világ, vegyék fejüket, de az esküt le nem teszik. 
Délután a vikárius arra ösztökélte a vice-rektort: találjon ki vala-
mit, amivel a veszélyt el lehetne hárítani, annál is inkább, mert a 
fejedelem rendelete a káptalant engedelmességre kötelezi. llS Este-
felé üzenet érkezett Cselestől Pozsonyból: Vette a provinciális 
levelét. nem ellenzi a provincia kettéválasztását, sőt hetedik.ére 
már össze is hívta a consultatorokat, válasszák meg a v.ice-pro-
vinciálist.110 Berzeviczy kinyilatkoztatta: semmi módon nem haj -
lan dó elismerni a Oonfoederatiót. Másnap azonban a káptalan 
elé járulva, kifejezte készségét arra, hogy Pyberrel együtt Ber-
csényi tanácsát és segítségét kéri . 

Lát-0gatásukról Bercsényi ezt írta a fejedelemnek: „Piber László 
"Cram gyütt hozzám az jesuvitákkal, kik mutatták Cseles levelét, 
hogy már az divisio meg lesz; Vice-Provincialist akarnak ad effec-
tuationem küldeni, kérik az passust Cselesnek, mert igen meg 
ijedtek. "117 A főgenerális udvariasan fogadta őket, de nyíltan meg-
mondotta: semmit sem tehet értük, nincs hatalma arra, hogy a 
Senatus döntését megváltoztassa, bizony, 14 napon belül távoz-
niok kell. „Ajebat, est determinata ex ratione Politica." Cseles 
üzenete azonban felingerelte. „Indignatus fuit: quod rnentio fiat 
Vice-Provincialis, qui sit dependens a Provinciali Austriae 1 " 118 

Strigoniense allatis, sit insinuatum, ut nostrae Societatis homines maneant 
Tyrna.viae et Cassovia.e, si velint has conditiones acceptare : primo ut jura-
m en tum Confoederationis deponent, secundo ut vesti tu Ecolesiastico indu-
antur" - olvassuk a Diarium augusztus 5-i bejegyzésében. 

m P yber és Berzeviczy vitájáról l. a napló és a Diarium augusztus 4-i 
és 5-i feljegyzését. - Vitájuk 22-én megismétlődött, megint eredménytele-
nül: „Declaravit tandem P. V . Rector se potius exilium, quam Confoedera-
tionem amplexurum." 

u G Cseles üzenetéről : Diarium, augusztus 4. - A „scbeda"-hoz uem volt 
m ellékelve a provinciális benne említett levele. A levélről, azonkívül, hogy 
B ercsényinek megmutatták, és ő a benne foglal takról tájékoztatta a fej e-
delmet, ezután nem esik szó, nyilván azért nem, mert a provinciális nyilatko-
~ta nem hitelesítette. 

111 Bercsényi levele a fejedelemnek: augusztus 7. Sente. (Archívum Rúkó-
czianum. V. 199.) 

•is P yber és a jezsuiták audienciája a főgenerálisnál : a naplóban és a Dia-
riumban, augusztus 6. 
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A jezsuiták érdekében augusztus hó folyamán a kollégium, a 
káptalan és a város emelt szót Rákóczi előtt. Érdekes mozzanatai 
ezek a jezsuita-ügy történetének, egyben dokumentumai a feje-
delem következetesen elutasító magatartásának is. 

Berzeviczy - s ez szertelen rendi gőgjére igen jellemző - a.zon 
tanakodott : vajon levelet írjanak-e a fejedelemnek, vagy folya-
modást fr janak-e hozzá? A kérdést a Consultatorium elé terjesz-
tette, s csak két atya szavazott a „fonna libelli supplicis" mellett, 
hárman arra gondoltak : inkább követet kellene küldeni Rákóczi-
hoz. A vice-rektor mégiscsak a kérvényezés mellett döntött. A 
folyamodványt Pyber püspök juttatta el 11-én Kürtösy kanonok-
nak, aki a káptalan követeként kérlelte a fejedelmet „pro Socie-
tatis permansione in Regno" .118 

A káptalan a pápához akart folyamodni a jezsuiták érdekében: 
adjon dispensatiót nekik az V. Congregatio 12. canona alól, hogy 
csatlakozhassanak a Oonfoederatióhoz. H aladékot kórt a jezsui-
ták számára addig, amíg a pápai döntés megérkezik. Rákóczi a 
kérelmet kereken elutasította: „Terminus Patribus Socitatis J e::;u 
da.tus, vi quoque Confoederationis prolongari nequ it. "120 

13-án a város követei adták át Rákóczinak szépen fogahnuzott 
instanciájukat.121 Tudták, milyen nagy tisztelője a fejedelem a 
,. Boldogságos Szűz" -nek, rá hivatkozva kértek könyörületet ked-
velt jezsuitáik számára: 

„Egyedül ozon Város vólL mú1· H.olig iónknak ~Ietropolissa, nem is ok 
nlilkül , mer t egy holyen sem lát.latot. az egész Országban anny i Aodifi· 
N\toira való Aytatosságh, mint a7. m eg irt,t 'PaLereknél, holoLL a' sok Isl-OnC's 
Bucsu, sok rendbéli Krist.us Ul'Unk, és Boldogságos Szítz, Országhunk l-s 
mostani igaz F egyverkezésnek Po.tronája, Gyülekezeti, vagyis Congregat.ioi 
fundált,atván, azon Pa.terek ki rnonoLelo által mind m eg szünnck o:;; ollyan 
Dovotiok, s consequenter nem kevésé az Ur Isten, és Boldogságos Szűz 
Dücs6it6sso megh fog kissebbedni. ... Kire n ézve az élő Istenért, és az 06 

110 Berzeviczy naplója, 1706. augus7.t.us 11 . 
i:o A káptalan folyamodványát, és Rákócú válaszi'~t idézi 1Jcrzc1,iczy nap· 

lójn, J70H. augusztus 27. - Kürtösy András tornai apátról 1.: Némethy: 
728. „4. Do<-. 1691. sd stallum M. E. SI rig. oveotus." J 732-l>tu hull ineg. -
A p:tpni dispcnsa.tio ötlet.ét Illyés ls t.ván esztergomi prépoot, ti 1-i!'naf ui.; 
tuJ{jll. is fpJvelcLtc Berzeviczy ell'ít.t.: „FuiL npud nos D. Hlq ilw11111; Jllyr~, 
quod ngil Pontificem, et post divina excep t us in Triclinio, obi u(jt sua ob-
sequa nobis, ot auxilium in moderna. por se olade SocietaLis." (Napló, 1706. 
szcpLember 8.) - Illyésről: Szinnyei: V. (1897.) 55- 57. és Némethy: 642. 
- A prnblémáról érdemes elolvasni Székd;y Istvánnak, Fo1·gú.ch fümon je· 
zsuitu papjának fej tegetését. A ugus:r.Lus 18·6.n írt levelét, idózi: Di111fom, 
ang11s:r.t,uA 19. 

m 1706. augusztus 12. Mo.gya.r s:r.övego B erzeviczy 1mpl6jó.11u.k m ellók· 
let.o. Latin szövege : Kazy: 1 74- 175. 
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kin szenvedéséért;, s Boldogságos Szüz Pat.l·onánkért nagy uláwtossan kérjük 
F elségedet, méltozt;assék oly mcdimnot. találai, hogy elő ho:i;ot. ~ Paterok, 
Romai Szent Egyháznak egyik erős Oszlop ja, köztiink meg maradhassanak." 

Láttuk már a Responsi6b6l : milyen rossz véleménye volt a feje-
delemnek ezekről az ájtatosságok.ró!, búcsúkról és kongregációk-
ról, most sem tekintette ezeket hathatós érveknek az atyák mellett. 
„Nihil obtinuerunt" - ezt találjuk a polgárok követségéről Ber-
zeviczy naplójában.122 

Berzeviczy utoljára még a legbuzgóbb katolikus főúr, gróf 
Forgách Simon pártfogását kérte. Az ő udvari papja a jezsuita 
Székely István volt, helyeselte, hogy a káptalan a pápa dispensa-
ti6ját kérje az atyák számára, De Forgách is azt tartotta, amit 
Rákóczi és Bercsényi : „Exilium Societatis e Iiegno debere esse." 
Érvelése nem volt megtisztelő: a jezsuitáknak birtokaik vannak, 
ebből perek keletkeznek, s ahol perek vannak, ott hamis tanúk is 
akadnak.123 

Székely István is említi: sokan vannak olyanok, akik elidegened-
tek a jezsuitáktól. Egyébként volt katolikus ellenzékük is, például 
Viza püspök Bécsben ellenük agitált.124 S akik ragaszkodtak hoz-
zájuk, óvatossá váltak, hiszen <Lkik a jezsuitáknak adtak igazat, 
azok szembehelyezkedtek a Oonfoederaiióval. „Hogy a rendről 
terjesztett kedvezőtlen híreket megcáfolja, Berzeviczy beadványt 
intézett a prímáshoz s annak tartalmát némileg kibővítve, név-
teleniH ki is nyomatta." Tendenciáját címe is jelzi : 

Succincta et humilis infonnntio z<ilosis ülis Dominis Ungaris, qU'i minimami 
Societatem I esu, cui exiUum ind:ictum e Regno hoc Apostolico . . .. sua in sta-
tione conservatam vellent, exlllibita.125 Tartalmát Bártfai Szabó így foglalta 

122 A k érés elutasítása : Napló, augusztus 20. 
123 Berzeviczy naplója, augusztus 31. 
m Viza János a szabadságharc történetének egyik rej télyes alakja. Élet-

rajza: Némethy: 1026 - 1027 A császári kül<lötlség egyik tagja a békeél'Le-
kezleteken: „Meritissime gessit et s ibi nomen liistoricum acquisivit." Irndal-
mi működésének nincs nyoma. l 707 márciusában át.á ll t a km·ucokhoz, s 
Rákóczi „a váradi káptalan felo i·és7.hcn Bakó János nagyprépost á lt-0.l bfrt 
aszalai uradalmának mf\s ik fele huszonélvezot;évcl gazdagon dol;á lú.'' . 
(ThaJ,y : Századok XVl/1882. 4.89 - 490.) Viszálykodása Hakóval a szabad-
ságharc erkölcsLörténctének lehangoló részleLe. - A Dia rium czL frja róla 
1707. május 2-án : „D. J oannes Viza dicitur esi;e in Aresto Neosolli, positus a 
Generale Bercsény; ita refert Dominus Spatai, ratio aresti fertur, quod is 
molitus fuerit aliquod dissidium facere inter Confoederatos, et maxirne inter 
Religione diversos Hungaros, res confirmat ione indiget." - Majd Munkácsra 
dtték, de a fejedelem későbben S7Atbadon enget!Le, s 1708. febrnál' 20-án 
fogadta. 

1~• RMK II. 2265. - A császárpárti közvólumóny Lájókoztalására kéazül~; 
szerzője a könyvocskc végén o. császárhoz forclul túmogaLásérL. 
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öss:r.u: „ l•'cltárja l'bbeu, hogy a s(1lyoi; mPg1)J'(íbállat{isok kö:t.ölt u:t. Üdv(i:t,ító 
sza.vuí szolgálnak vigasztalásul: hu o viltígb6l valók volm\lok, u. \'ilúg ked-
velne t.itekot. Sorra veszi a. vádakat: hogy a rend megzavarja a bókét, elő
segíti a. békótlenséget, hogy sok bil'loka van. Nyíltan rámutat, hogy néhol a 
rendtagoknak alig volt mit enniök, s t'gyetlen intézetük sincs az országban, 
amely külső támogatásra. ne szorul t, volna. Ellenségeik som álüthatják, hogy 
bőségben élnek, fényűzően ruházkodnak. Ha az egyik hatalom a másikat. 
jogt.alannak mondja, ők nem szálUrn.tna.k r mia l,t perbe, <le Lörvényes mó<lon 
vonják őket felelősségre. A betolopfW WL'vényL nem helyezték h at.ó.lyon 
k[vül; minthogy a szám(í;r,olés a jC1ln11 csoLbon a megszűnéssel rgyonlő, a 
rend.et nom leh et kivégemi, amíg •~ j(':t.Suitákat. btmösöknek nem mondják 
ki. Ugy tCin ik ki, a felkelők igl'll haroiusnak la1·tják a i·entlot, azfrt jobbnak 
látják őket kiűzt1í. Ha történt. is hiba, cgy<'sok boLlásáérl az egész lart.ományt 
nem leh et felelőssé tenni. A hűségeskü lolót.elét, minthogy poliLikai irányzat-
ról van szó, a rend szabályzataJ1alározoUan til t.ja. Arra a kurno pá1·Li jóaka-
rók sokszor hangoztatott biztatására: c:sak arra. eskiitljenek meg, hogy a 
köZl'endut, nem forgatják fel, az ti váluszok : jezsuita csak megfelelő helyen 
t.eb ct esküt ." 

A je;i;suiták iga.zi pártfogój u.wk a, katolikus nemesl.!rak voltak, 
;Lkiket Rákóczi rendelt a;i; l niilrucl·io végreliajtására. Ugy akartak 
időt nyerni a jezsuiták számárn., hogy - bár utasításuk világos ós 
érteJ lll ű volt, mesterkélt, feloslogos kérdésekkel za,Jd attá,k a feje-
delmet. Könnyezve, olalrndó szav<Lldrn.I adták az atyák tudtára tL 
dünLést. 126 Szentiványi László, ak i annak idején tagja volt a;i; eper-
jesi vésztörvényszéknek, s ezért a protestánsok gyűlöletének tár-
gya, nyíltan szaboltáltaR ákóczi utasításait, bármily keményen dor-
gálta és fenyegette őt, ny il ,·án azért is, mert már ekkor megvolt ben-
ne az árulás szándéka.127 A biztosok összejátszottak a jezsuiták-
kal, bizonyítványt kaptak tőlük an·ól, hogy csak kényszernek en-
gedtek, amikor feladatukat vállalták, s jóakarattal viseltettek irán-
tuk.128 R ákóczi augusztus 19-én megintette őket: körülményes-
kedésekkel ne húzzák az időt. Elmúlt a megszabott két hét, az-
után újabb kettő, eredmény nélkü l. Szeptember 2-án írt lovelében 

12u Soltmidokről ezt frjo. J 706. o.uguszt.w; Hl-án a Diarium : „Uo<lio voniL 
Ty rmw iam ex Mont.anis D. Sipeki, qui rofort, venisse wandu.Lum 1"'1incipis 
Rákóozy ml Baronem ScJJJuidck, quo t·i pracuipitur, uL Jesuilas inLraduas 
bcbdomadas ox Regno educal, itu uL nihil S<'<·um acoipiant, p1·aell'I' b11oulu111, 
brevia.riurn oL SCL;pta; nullum uulc111 librum. Quo m antltlto 11cc·oplo amuris-
aimo floviL bonus Ba1·0; est onim • 'o<;iolulis arnunt issimus." 

m A másik bizottság vezetője, Szcnlivá.nyi László ellen Ha<lvánszky 
János szólalt fel a szécsényi országgyGléson : „Ez volt azon irtóztató ember, a 
ki gróf Caraffa tábornok által annyi fü·tat 11.m m agyart, ús ezek közt a ó 
atyját is az eperjesi mészárlásban J 687 martinsban pogány kínu\sok között 
meggyilkolt ." (Török: Hazánk .11 / 1860. 220.) 

1!3 Nedeczky Gáspár ungvári i·ekLor és Tomó~·dek J?e1-eno szatmári szu -
p1' 1·io1· 1,u.nús ít.ványa Orosz 'ru1nt'~s komrnisszál'ius számárn 170i. fobrnár 
2:.1-án, illuLvo mát·cius 18-án : BK G. 115. 
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„csodálkozó álmélkodással a<l kűejezést, hogy noha a jezsuita páterokat 
a megadott instructio értelmében ki kellett volna küldeni, ehelyett inkább 
óket tekintve, mint fejedelmi parancsát, hatalmukban nem álló módon, 
i<lifüúzással késleletik 'a közjónak s a nemes confoederált Stati1sok el végzett 
akaratának a Leljesítését'. Utoljára figyelmezteti őket, ... menten kezdje-
nek hozzá azon szerzetbeli pá.terek kiküldetéséhez, azt ne merészeljék a 
legkisebb idővontatással halogatni, különben ... vezérlő fejedelmi tekint,é-
lye és a Stalmsok közrend ellen való cselekedetükért számot fognak adni. "129 

Az lnstructio végrehajtását a jezsuiták ellenállása is akadá-
lyozta. Selmecen bezárkóztak a templomba, melyet erre katona-
ság vett körül, hogy ne jussanak élelemhez.130 Besztercebányán 
csak úgy tudtak a biztosok a rendházba bejutni, hogy kapuját 
sarkaiból kiemelték.131 A selmeci plébániára a fejedelem udvari 
koncionátorát, a pálos P. Talliánt helyezte be,132 a mislyei pré-
postságot pedig káplánjának, Szakmáry Jánosnak adományozta, 
s midőn beiktatása ellen a ka.ssai kollégium rektora, Madocsányi 
András tiltakozott, a birtokot katonasággal foglaltatta el.133 

Október közepe táján már „in procinctu vannak az országbul 
való kimeneteh·e" a zsolnai, a besztercebányai és a turóci jezsui-
ták Zsolnán, a selmeciek Illaván. Berzeviczy attól tartott, hogy 
most már a nagyszombatiakra kerül a sor, ezért széles körű men-
tőakcióba kezdett.134 Az eseményekről folyamatosan tájékoztatta 
a provincialist, milyen utasításokat kapott tőle, nem tudjuk.135 

Legelső feladatának azt tekintette, hogy va.lahogyan megnyug-
tassa és \árakozásra bírja a fejedelmet. Október 12-én közölte 
•ele: az osztrák provincia kettéválasztása megtörtént, a szécsényi 

1~ „Comiti Ladislao Szentiványi, Georgio Orosz et Thomae Orosz Com-
missariis" : OSZK Fol. Hung. 978. Protocollum Expeditionum, 398. 

uo Diarium, 1706. október 6. 
131 0. L. Acta Jesuitica. Irregestrata. 
132 Diariu.m, 1706. szeptember 24. - Tallián P éter. L.: Szinnyei: XIII. 

(1909.) 1258. 1697-ben „Titkos értelmű rózsa" címmel Máriát magasztaló 
könyve jelent meg. 

133 Az első kísérlet Szakmáry beiktatására 1706. október 28-án történt, de 
„mivel töb commissarius maimék mind betegek lévén, az dolgot ... vighez 
nem vihetLi.ik" . - A második azért hiúsult 1neg, mert l\fo<locsányi András, a 
kassai rendház rekton~ protestált ellene. (Orosz Tamás jelentés<J a fejo-
delemnek 1706. november J 3-án - válaszul 6-i rendeletére. 0. T,, Rákóczi-
szabadstl.gharc lt. TI. 2. e/A.) - Rákóczi a mislyei bfrtokot H.a<lics And1·ás 
kassai kapitánnyal elfoglaltatta, így történhetett meg végre Szakmáry beik-
tatása. 1706. december 7-én. - Ma<locsányi Andrásról: Szinnyei: VID. 
(1902.) 253- 254. 1644-1724. - Az anyakönyv szerint „Vngarus Trenchi-
niensis", de magyarul csak „m ediocriter" tud. (Évkönyv, 305.) 

m Diariu.m, 1706. október 22. és 24. 
135 Pl. az októberi Consultatio jegyzőkönyve szerint: „In 5ta coUata sunt 

judicia. super dando. Patri P1·ovinciali informatione pro conficiendo catalogo 
dispositionis hujus anni." 
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határozatno.k eleget tettek, nem lehet semmi akadálya rnegm:u«~
dásuknak.13G Rákóczi nem bízott a közlés hitelében, hiszen kan-
cellárját, Sennyey Istvánt a vice-rektor már szeptember elején 
ezzel hitegette: 137 

„Tegnap - szeptember 7-ón - oly híre jött, hogy már az magyarországi 
provinciá.uo.k a.z A11sztriálól való divisiója és mindenekben leendő indepon-
dontiája i·esolváltatott s megengedtetett volna mind az Goncri:Uisoktól s 
mind az udvarLul s P. Cseles pro totalitor independenti ab aliis provineia-
libus, provincialis declaráltatott volna az Generalistul. Moly dolog ha így 
volna, eleget, t.ovén a Confoederatio legnagyobb kívánságának, az országbul 
való 'kimenetelre nem volnának méltók. S6t mint némelycknok discursusó.-
ból collima.lom, ha ugyan különben nem lehetne, az ConfoOCteratiót is le te1rni, 
kószek volnának, csak regulá.juknak, m elyeknek meg tartására hitLel ob-
strictusok, no praejudikáljon, lelköket és lstenöket avval meg ne sért.sók." 

A fejedelem október 21-én vála,szolt Berzeviczynek: állítását 
hiteles dokumentumokkal bizonyítsa előtte és a rendek előtt.138 

Berzeviczy következő akciója az esztergomi konvent alarmíro-
zása volt. Október 13-án Podhorányi páter kíséretében megjelent 
a konvent előtt, hosszú beszédben magyarázta: a kollégiumot oly 
nagy veszély fenyegeti: „conatus est demonstrare, quod Vene-
rabile Capitulum possit hoc malum a Societate avertere", és 
Dolny István prépostnak átnyújtotta a rend memorandumát. 
A káptalan asszisztenciáját, közbelépését ígérte, ha bajba kerül-
nének.139 

A vice-rektor még másik két protestációt is készített arra az 
esetre, ha rendházukb6l kiűznék és az országból kiutasítanák 
őket. Az egyik ingatlan és ingó javaik konfiskálása ellen való til-
takozás, a másik az exilium ellen tiltakozik. Berzeviczy mind a 
három protestáció szövegéhez kikérte a ConsuJtatorium beleegye-
zését. Az atyák elhatározták, hogy az lnforrnatiót ismét kinyomat-
ják, sajtó alá adták a számíízetés miatt tiltakozó protestációt is.HO 

136 Diaáum, l 70G. október 12. „Inclusit oas litteras in suas D. Ladislaus 
Pybe1', et sic misit." 

13 7 Sennyey István levele Rákóczinak 1706. SzPptembcr 8-án: 0. L. Aclo. 
J esui tica. Irregcstrata.. 

1as A levelet október 29-én bemásolták a. Uiariwnba.. 
139 Berzeviczy naplója, 1706. októbe1• 13. A „Peroratio Supplt1x" melló-

kolve van. A káptalan válasza. is: „Ad memoriale Revo1·endorwn Palru111 
Sooieta.tis Jesu Tyrna.viensium die 13. Oct. Anni 1706. Venerabili Capitulo 
Strigoníensi porrectum, postulata. responsio." - Podhorányi Lászlóról J. : 
Szinnyei, X. (1905.) 1269. - Az anyakönyv szerint : „Vngarus Saarosiensis." 
Magyarul tud. (Évkönyv, 302.) 

uo Berzev-iczy naplója., 1 706. október 19. Mellékelve van hozzá mind a. 
két protestáció szövege. - Jdézetek a. Consultatorium jegyzőkönyvéből: 
„ln prima lecta. est protestatio, quam R. 1„. V. Rcoto1· composui t, reliq uenda 
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Le\·éJben kérték a. fojedelmet: no bántsa. őket, hiszen az osztrák 
tartománytól a magyar jezsuitákat már elválasztották : „J am 
factum esse Posonio scribatur." Pyber püspököt bízták meg: 
személyesen adja át a fejedelemnek. 141 Nyilván P yber révén jutott 
el hozzá a nyomtatásra szánt Protestatio. Rákóczi válaszolt rá. 
Mikor? - ez még nyílt kérdés. A válasz szövege is fennmaradt. 
Magyarra fordítva Zsi 1 i nszky Mihály ezt is kiadta. 142 

Ami Rákóczi válasziraLában a jezsuiták k özjogi státusáról szóló 
fejtegetés, azt már idéztük akkor, amidőn a, Hatodik .Ai·tioulus 
keletkezéséről írtunk. A fejedelem most főként azon háborodott 
fel, milyen buzgón hiYatkozik a rend vélt és valóságos érdemeire: 

„i\linclezon és Wbb más jónuk ezen 1\Iária-01-szágban vuló gyakorlása uLán 
kellvén o jc:t.suita rendnek s:t.ám(1zetn ie, 1t lélek keser(íségóvel méltón mond-
hatja azt, amit a Megvált.ó mondoLL az ÖL Uldöző zsi<lók1H~k: Sok d1·ága dol-
gokat muLattam néktek az én A tyámtól, amelyeké1·L mosL megköveztek 
engemet." Rákóczi erre így felelt : „Szebb volna. ha a jezsuiták nem túloz-
nák érdemeiket ... . a Jézus-Tá1'Saság csak azt t.otlo, amivel tartozik, ,és 
amit instilutiójokhoz kópost az általuk bitorolt jószágok célja kívánt. Er-
demeik fswn előtt és emberek előtt nem lehetnek." „M<'g lehetne n ekik 
Uocsátuni, ha nem lennének egyházi fórfiak. D o laza erkölcseik, a ku!Lusz és 
tön·ényt~ köwlcsség elhanyagolása m iatt elvesztették nz az őket m egille-
tő tisztd...,tct. pffijg az ő feladatuk letL volna, hogy másoknak kövewnd6 
például i'7.ol.::iüjanak. ho!!y alá,essék magokat az Istentől 1·enclel t hatalom-
nak. Xt:m 6 ,·olna érdemes Yálaszolni, ha nem dicsekednének azzal, hogy 
hazájuktól - igy nevnik - úgy úzetnck el, mintha a haza. hálátlanságot 
könmc d \allá..._"1.lk iránt, s6t mintha a római katholikus vallás iránti igaz-
ságtalan ~~"Ülöl ~1 és irieysl-g hajtaná ki őket a. külföldi fejedelmekhez." 
. - . ..Ho-~· mily i:!aztalanul vádolja a társaság az országot ha.táJ·aiból való 
kiúzet~n, az 'ilágos. :Nézzen a saját k eblébe s be fogja vallani, mily hosz-
s:zútúr6 volt ininta a fejedelem és a senaLus .... De ők ezzel nem törődtek, .. 
sót a SZÖ\"etséges rendek hatá1-ozata ellenére sem az egyházi javadalmakról 
nem mondottak le, sem az osztrák provinciától nem szakadtak el, sőt még a 
szület~tt magyar jezsniták is a h aza ellen törekedtek ... . Egyébiránt min-
denkinek méltányos íLóloto alá bocsiitho,tó, hogy kell a kígyót hóna alatt 
táplálni, hogyan kell mindon ha rozi SílO.bály ollenére ellenséges provinoii:i,nak 

in Venerabili Capitulo, s i Commissarii pro nobis ex Rungaria expcllcndis a 
P1incipo R nkoczy constituti ndvencrint . ... ln 2da lcota est rtu'Sus uocla-
ratio t.ypo cmcndanda, in qua brevit,er proponiti1r, nuJlam Dominos U ngu.-
1·os j ustam causam habtll'O pro nostr a Sooio1ate ex hoc Hcgno exturbanda . 
. . . ln 3a legebatu1· nova ot suooinota protcstatio propLer eandam causam 
concinnati:i. atque typo subjioienda, quae postmodum inter R egnioolas 
spargatur. - Haec quoqne approb ata est." - Az emlíl<'t t nyomtatványsoro-
zatba. Lartozik bizonyára a m ég lappangó : „Apologia pro innocentia SooiP-
tatis J e!m, clum edioto Principis Francisoi Rakoczi ex IIungaria prosc ri-
beretw"', amely 1706-ban készült negyedrét alah-ú nyomtatvány. (Rl\Il{ IT. 
225 .) 
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Azabncl közll'kocll-st ong<'dni.' ' Há11Lottn o. fojC'rlolom ízléAél, n Pi·otestatio 
frzC'lg6s hangja is : ,.Menni fog 11 renrl sz iilóh olyélől, m enni fog, bár ké ny-
1:1wrülve, más idegen orszúgokbo., de mivel nem bünös, m ogy vígan .... 
l\ICC'nni fog e l"<·nd idegen tartom(u1yokba, ... H föl fogja á ldozni életét barbár 
1wruzet.ck kiizöl t ii; n IPlk!'k Uclvéért." „l~z!'n frlchal'ál i buzgóságukra 
mondot la mini <'í!.\' 'álas7.képpc•n a Re.sprmsióhan - nagyobb szükség , ·olno. 
u pogúnysúg siitétjól>cn sinylőtlő gar.m1ct11liok C-1:1 indok között,, mint ná lunk, 
!tol lslien ovangoliuma tündöklik, s a k oreszt,yénség szépen virágzik, s hol, 
mint a tapaflztalás mutatja, azon veszély á ll hal. e lő, hogy o. 1.iszteloncl/S o.Ly{tk 
f1•lnbnrátaiknak inkáhb j6Rzúgn ivnl, mint lolki Hd vóvcl Löród11 11k." 

Rákóczi ,·álns7.n. Berzeviczy protcstáci6jára kfüi:eli rokona. n. 
R e.sponsiónn.k, ez is kemény hangú, könyiil'telen ín\s. Az események 
rendjében hnlitdva máris cljutottu11k a vice-rektor akciósoroza-
tának utolsó mozzanatához: a vármegyék folyamodványához a 
jezsuiták megmaradása érdekében. Ezzel eljutottunk a R esponsio-
probléma gyökeréhez is. 

A Diari1011ba11 1706. október 15-ről ez a feljegyzés található: 
„Septem Comitatus dicuntur scripsisse libellos ad Principem 
R akoczium rogandes, ut Societatem nostram conservet in Hun-
garia." 20-án pedig: Madocsányi Miklós trencséni alispán eljut-
tatta hozzá a hat vármegye folyamodványát. A kezdeményezés 
mégis alighanem Pozsony megyétéH indult ki. Szeptember 25-én 
n megye közgyűlést tartott Nagyszombatban, s innen kérelmet 
intézett az ország szenátorai hoz a jezsuiták érdekében, és „similes 
dederunt n.liquot afü Comitatus" . 18-án Sipeky pozsonyi alispán 
hemutn.tta a vice-rektornak „illas litteras, quas plures Comitatus 
ad D. D. Senatores scripserunt pro Societate, ne ex Ungaria 
exulet" .143 A Rákóczihoz intézett folyamodványt Pozsony, Nyitra, 
Trencsén, Liptó, Turóc és Árva vármegye rendjei nevében készí-
tették; nem tudjuk, melyik volt a hetedik megye, mely közben 
visszalépett. Maradt-e valami nyoma a jegyzőkönyvekben vagy 
az iratok között a megyék érintkezésének~ - e·nnek még senki 
sem nézett után a. 

A hat vármegye folyamodványát egy küldöttség adta át a ti-
bolddaróci táboron a fejedelemnek 1706. október 30-án. Fogadta-
tá.sukról vezetője számolt be P. Bossányi Andrásnak írt levelében: 

„A' i\1[1\lLoságos F ejedelmot sok szóval nem lehetett tel'helni, . . . az6d . 
<'&'lk igen rövideden.'' Ri'.tkóczi is kevés szóval válaszolt: „Nem Fa.utora, 
hn11C'm c-sak Exec11Lora a' Szécsényi Convc·nt,usnak determinatiojához képest, 
mc·llyetis . .. lo le>tt hiti SZ<'t•int,, tartozik effecluálni, egyéb iránt akkoron is 
~•·nki nem contrudicúh·ún azon v1\gzésnek.'' Vígasztalta is a követeket,: 
1l rend „három nclgy hol~inp nini t ml'gint hó jiin az Országban, ho. máskeppen 
nC'm az f11di(1bnl is". „fr1ís FIZPti11L azonliu,11 nzon fostun li11rn. éppen. semmi 

113 B Przn·ir:-.y nnplójn, l 70H. R7.1'pl <'mlw r 18.; okt6bor 20. 
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váloszt n.-m adott.." n e szóvá tc t.t,o MadoC'sányi kassai rektor levelét: „Mivel 
a' :.\ltigylll'o1'SZÚgi ::izerzetesek n:uir is el szakadtak az Austriai Provincia.tul, 
b5 arra nézve Pater Czeles Uram is Indep endens Vice-Provincialisnak ren-
deltetett, az okáórt - a. rend - békével bon maradhat.na az Országban. "IH 
Ezzel az érvéléssel Rákóczi n em azonosította magát - mint korábban 
Bercsényi sem - , hiszen Cselesnek továbbra is az oszt1·ák provinciálisnak 
kellene ongedehncskednie. A követek a táboron megtudták, hogy Tclckesy 
püspök is esedezett a jezsuitákórt, „söt eddig innotescúlván a' több várme-
ITéknek is, talán azok is tettek, vagy tesznek hasonló instantiát". 

E t udósításból figyeljü11k fel néhány mozzanatra: Rákóczi 
ekkor még nem olvasta el a folyamodványt; nem is adott l'á írás-
beli választ; Cseles megbízatását nem tekintette az osztrák pro-
nnciától való elszakadásnak. Ha elolvasta volna, akkor bizonyára 
nem szól a követséghez kedves, biztató szavakkal. Hiszen a me-
gyék kérelme provokatív írás: benne azt kívánták a fejedelemtől, 
hogy teljesen szakítson eddigi valláspolitikájával, telcintse érvé-
>éuytelennek a szécsényi vallásügyi törvényeket, annál is inkább, 
mert a Szövetkezett Rendek illetéktelenül avatkoztak vallá"5i 
problémákba, semmi joguk sem volt döntést hozni ilyen ügyek-
ben. A Ilurnillima Instantia valójával rendi protestáció „az ellen, 
hogy az I sten ügyének és az anyaszentegyház jogainak, úgyszin-
tén az ország régibb törvényeinek sérelmével a jezsuita rend ho-
nosított tagjai az országból száműzessenek, s jobbára alapítványi 
javaiktól megfosztassanak" . A megyék „mindezeknél fogva a 
mindenható Ur Isten előtt, annak szent angyalai és az egész ke-
resztyén nlág előtt nyíltan és ünnepélyesen tiltakoznak ily eljá-
rás ellen··. Tu ez, ha nem a Oonfoederatió bontogatása a hozzá 
csatlakozott vármegyék részéről? Ha a megyék megmaradnak az 
illendőség és a sz6csényi jogalkotás határai között, s ha folyamo-
dásuk szövegét nem revidcáltatják Berzeviczyvel, Rákóczi bizo-
nyára nem írta volna meg a Responsiót - az állami szuverenitás 
>édelmében. 

Meszlényi szcdnt „ tulajdonképpen nem ez volt Rákóczi vá-
lasza a hat megye kérelmére", hanem egy másik irat, amely a 
Kaprinai-gyűjtemény folio-sorozatának XXXIV. kötetében a 
466. lapon található. E jelzet alatt azonban a Responsio fekszik.145 

iu EK Hevenesi-gyűjt. IV. 9. 
145 MeszUnyi: 56. - A Responsio e némileg rövidített másolata Schmidt 

Miklós gyűjteményéből keri.ll t a. Kaprinai.gyt'íjteménybe, a. folio·sorozat 
XXXIV. kötegébe. „Complectens varis chartas partim imprcssas, partim 
scriptas olim a. Patre Nicolao Schmidt collectas" - ez áll a címlapjá11 ; 
hátlapján pedig : „Collectanea. P. Nicolai Schmitth donata P. St<.'phano 
Kaprinai." Mind i~ kettő Kapl'inai kézírásával. Schmitth 1767-ben halt, m eg 
Nagyszombatban, Ka.prinai 1766-tól „Nagyszombatban történeUrússal fog· 
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A feltételezett irat szerjnt .,Rák6<'zi ére7.tc, hogy a törvénycikk 
kimondása nem volt a legszerencsésebb, külöulJen válaszában 
nem nyilatkozott volna oda, hogy maga is fél a kártól, ami a jo-
zsuiták száműzésével bekövetkezik. Veszedelem fenyegeti ezzel 
- úgymond - nemcsak a katolikus egyházat, hanem végveszély 
a tudományt és az iskolákat s bíintelen kell bűnhődniök a rend-
ben élő magyar ta.goknak is. Elismeri a jezsuiták kiváló érdemeit, 
azonban - a protestáns nyomástól kényszerítve - mégis csak 
n.zt hangor.tn.tjn., hogy a jezsu iták is pótolhn.tók". VngyiK n. feje-
uelem teljesen mo.gáóvá tette volna a folyamodvány érvelését, 
,,a vármegyék feliratában ugyanis három pont emelkedik ki: 
1. hogy a rend eHízéséből a róm. katholikus egyháznak kára lesz; 
2. hogy az iskolák és a tudomány szenvedni fognak, és 3. hogy az 
illető rendben levő magyar fiak ártatlanul száműzetnek az or-
szágból" . 

Bártfai Sr.abó László kü lönös jelentőséget tulajdonítoLt a feje-
delem ama szavainak, hogy néhá"!.Y hónap eltelLe után a jezsuit{L-
kat még Incliából is visszahívja. 0 e mondás későbbi, Et·clélyben 
ellrn.ngzott változatát idézte annak bizonyítására, hogy „a jezsuiták 
ellen foganatosított intézkedéseket ő maga sem helyeseJt,e" : „Sőt 
ha Isten segít bennünket, azokat is vissza.hozzuk akik Indiá-
ig bujdostak is. "146 Rákóczi frazeológiájában is bőven találhatók 
viss7.a-visszn.térő szólásmondások, ezeket az ő sLílusában sem sza-
bad elszakítani a?.októl a körülményektől, amelyekben elhang-
zottak. Az erdélyi jezsuiták franciabarát taktikát követtek, s a 
fejedelem október 30-án Tibolddarócon még reménykedett abhan, 
hogy a rend mégiscsak meggondolja magát, lemond politikai am-
bícióiról, hatalmi igényeiről, s beleilleszkedik a kuru c Magyn.r-
ors:i:ág rendjébe. De amikor e számításában Rákóczi csalatkozik, 
egy másik kedvelt szóhasználatával élve, kígyóknak mondja a 
jezsuitákat. A Protestatióra adott választ már idéztük, a Respon-
sióban is előfordul ez a hasonlat : „A J ézus-társaság vagy mondjon 
le vezérelveiről, vagy távozzék el országunkból, hacsak a haza 

lalkozott. Az ajándékozás alighanem l 766-ban történt. - Schmitth .Miklós-
ról: Szinnyei: XII. (1908.) 609-511. - Kapl'inai Ist.vú.nról: V. (1897.) 
980-983. 

14& Gyalo[Ji Jáuos jegyezte föl Kolo:1,svú.rott Rákóczi o nevezetessé vált 
szavait: „Mi o. magyaroknak ura nem vagyunk, hanem elöljárójuk. Itt ben 
parancsolunk mint urak és nom hogy m eg engednénk, M:oknak - a jezsu-
itáknak - bántására. végezzenek Erdélyben, sőt ha Isten továbbra. boldo-
gítja igaz ügyi.inket, oda. ki azokat is, a. kik ki mentenek, és ha. Indi1íig 
bujdosnak, ismét vis.~zahozzuk őket." (Gya.logi kiadásra érdemes - „Do 
rulint.1 memoro.bilibus Tmnsyl vauiae anni 1705." című - munkújá.ból id<l7.i 
Márki. : IT. 404--4.05.) 
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egéRzRéges tngjai helyet.t, heteges kinövéseket, sze1id galambok 
helyet,t raV"asz kígyókat akartok kebleiteken ápolni." Sőt, még 
a pápához és n, rendi generáJishoz küldött követének utasításában 
így említi Rákó(·zi a jezsuitákat: „Hungariam amplius viperam in 
s inu sine extremo sui malo gestare non posse. "141 

Miután tisztázódott : mikor készítették és mikor adták át a feje-
delemnek a megyék jnstanciáját, nyugodtan törölhetjük Márki és 
:\Jeszlényi - Zsilinszky állítására támaszkodó - tévedését. Márki 
véleménye szerint, a fe jedelmi 1.a.ná<•s miskolci iilésén „nyilat.kozott 
a je7.s uilák iigyélJen felKzóla lc'i haii vármegye ellen". 

Ami most, múr a ResJ>orMio keletkezésének idejét illet.i, n. „t.e1·-
minus n, quo" 1706. okt.6ber 30„ nz „ad quem" pedig 1707 . 
január 15., az a nap, n.melyen a Senatus kimondotta az utolsó, 
a véglegesen elutasító szót a jezsuiták ügyében.148 Úgy véljük: 
a Rl'.c;ponsio a rozsnyói tanácsülés határozatának irodalmi szintű 
indokolása, terjedelmes válasz a megyéknek az egész magyar 
jezsuita-problémát érintő beadványukra. Alighanem 1707 elején ké-
szült, azután, hogy Cseles páter közléséből nyilvánvalóvá lett, 
szó sem lehet önálló magyar rendtartomány létesítéséről, az ígér-
getések, üzenetek, bizonygatások csupán „a;r. ilyen rava.sz fogá-
sokhoz szokott embereknek szavai" voltak. 

Rákóczi - J3ercsényi is - kezdettől fogva gyau úval fogadta 
Cseles Bécsből, Pozsonyból küldözgetett sorait arról, hogy meg-
töl'tént az osztrák provincia szétválasztása, s Széchényi érseket 
talán ő is kérte: nézzen utána, a híresztelésekben mi a valóság. 
Az érsek l 70G. november 22-én írt levelében hitelesítette Cseles 
állításn.it.149 Szövegét, mivel meghökkentő dokumentum, amely 
felveti azt a s1'ilyos kérdést: vajon Széchényi eszköze, vagy pedig 
áldozata volt a Rákóczi megtévesztésére irányuló jezsuita pro-
pagandának, szó szerint idézzük: 

m B enda Kálmán: Rákóczi követi utasítása a XI. Kelemen pápához 
ktildötL Brenner Domokos szó.mára.. 1707. május 4. (Jtáday Pál Iratai. IJ. 
Bp., 1961. l 95 - 205.) - A kfgy6-hosonl11t a jezsui1 úkra. alkalmazva elő
fordul Forgách és Berzeviczy beszélgetésében is: Berzei·iczy naplója.. 1706. 
novembl:r 6. 

148 A rozsnyói tanácsülésről: Császár Mi/iály: Rákóczi Rozsnyón. (A 
rozsnyói kath. főgimnázium Értesítője az 1905 - 1906. tanévről. 3-16.) 
Va.lláspolit;ikai j elen~őségénok vizsgálata elől egy esoblen monda.ti o.l kitér1;. 
~kárcsak később Márki Sándor. II. 578- 589. - Egervári = Potemkin 
Oclön, aki arról nevezetes, hogy a magyarországi jl'zsuita támadó és vé-
clekez6 pamfletirodalomban csak ó foglalkozott a Responsió,-al - kelet-
kl'z1\séL az ónodi Ors7,ággyűlés idejére tei1zi, nyilván azért, mert Cserei is 
az ónodi esem6nyck elbeszél6so ntán Lót•t rá. 

lllO Jlil1ller: rr. 274 - 275. - Egykorú mngyn.1· RZÖVf\ge : EK Jfrvenl'RÍ· 
gy<íj t. 1 V. 9. 
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„Jesuviták tanáltanak meg, hogy Méltóságod levelét vivén, Kérdésben 
veszi az Magyar Provincia más Provinciákt11l való Divisiojának és Separa-
tiojának valóságát? én ugyan nora csak említett Pa.terek .Provincialisa.val, 
most x·ecenter Bécsben létemben szólottam, sőtt a Generalisok levelét is 
vettem, az kik nem hogy consideratioban vennék, s contl'overtálnák ou; aránt 
való dolgot, sőtt egyenlő akarattal és végezéssel közönségesen, már effective 
is annak separatioját, s el valasztásat decidálták; a m elly Magyar Országi 
_provinciának az eő di.l'ecLiojúra Pater Czeles Urnmat ProvinciaHsnak is 
választották és rendelték: az mint is 6 Kegyelme a?. aránt való elégséges 
Authenticumbéli Patenseket l'epra,esenMJt előttem. Kire 11ézve engem em-
lített Szerzetbéli l:'aterek illendő Tekintettel ahi?:atosan rcquil'áltr.ik, hogy e:r. 
a.ránt Méltóságod előtt attestalnék. Kihez képest, is a.' béli Insta1üiajokat mél-
tó 1·especLusban vivén, Meltoságodat nem csak azon K énléshnn vel,t, dolognak 
mivoltárul valóságossan informálnom, s{)Lt; bizodalmosso,n kérnem is aka1·-
nám, hogy o jelen való írásomnak hitelt adván Méltoságod, raélL6ztaLL11c\k 
emlitett. PaLer Czeles Uwmnak, ugy mint v{~JasztoLL Mugyar Ptovinciali.s-
nak báLorságos le rncnel;efüe ille1H.lő :Pass11sL ifi kiilde11i: Hogy oUan az Te-
kintetes Confoederatioval végezvén az Pl'Ovinciabél i dolgokal r-11 int.ézhr t.11 fl 
A az álta l J(el'esztény hiveknek gyiimölcsössen szolgó.lhnsson." 

Széchényi levelének hitelét hizonyítani Játszott Cseles Jevele, 
melyet Berzeviczy december 6-án vett: mint vice-provinciális 
P. Hevenesi Gábort nevezte ki a nagyszomhati kollégium rektorá-
11ak, és sürgette mindkettőjük rés?.ére az útlevelet. 11-én Cseles 
már rendelkezéseket küldött a vice-rektornak. Berzeviczy még 
3-án elküldte Csetét Bajmócra Bercsényihez a passzusokért, de az 
14-én eredmény nélkül tért vissza Nagyszombatba. 17-én Csete 
- Balogh István brigadéros jóvoltából - Szentgyörgyön találkoz-
hatott Cselessel és a pozsonyi rektorral: 

„Quibus genuine exposuit roiserabilcm sl,aLum Socictatis, in exili.um b1•e-
vi ex Regno migraturae, deditque plenam informu.t,ionem praetli.ctis Patri-
bus, qua instructi agant apud altiores Superiores de mediis, quibns Sociel,ns 
pl'o Deo, ecclesia in Hungaria conservari possit. "150 

Cseles ügyét a holtpontról mégsem Csete leleményes és fárad-
hatatlan tevékenysége mozdította ki, hanem Bercsényi váratla11 
akciója. Széchényi érsek neki is megküldte az idézett levelet, s 
Bercsényi december 8-án válaszolt rá: Csak most értesült a pro-
vincia megosztásáról, mely már régen megtörténhetett volna, ha 
a jó atyák egyenes úton akarják elérni; nem kételkedik hiteles és 
formailn.g is megfelelő mivoltában, de ő Rákóczi tudta nélkül 
semmit sem tehet.151 Az érsek tájékoztatása ellenére 13-án mégis 
azzal bocsátotta el Csetét: a jezsuiták ne is reméljék maradásu-
kat, valamennyiüknek rövidesen távozniuk kell. Ennek ellenére 

iso Berzeuiczy naplója, l 70Ci. dcccmhc1· ii„ G„ 11., 14„ 17. 
ISI J'\ll ille1·: a. 2 7G. 

6 Irndalom 81 



még ezen a napon kérte Rákócz.it: e11gedélyezzen Cselesnek út-
le•elet. E kéréséről a fejedelem december 15-i válaszából értesü -
lünk: „Pater Cselesz Kegyelmedhez való jövetel it 110111 e llenzem. 
:llár is meg újították az ellenek való querelát az jesuvi ták : mert 
autentice constál előtte, hogy absolváüü nem akarták az szökő 
németeket Kassán, míglen vissza szökéseket meg nem ígérték. "152 

A főgenerális 22-én értesítette Csetét : megadja az útlevelet Cseles-
nek és Hevenesinek - holott Hevenesiről nem volt sz<'> a fejede lem 
engeclélyéhen. 153 Óvatosan járt el, nem ismerte el Cselest „<Jnn. 
Visitator ot Vice-Provincialis per Hu ngai·iam", Hevene.sit „qua 
Rector Coll: Tyrna viensis", csak „ quam pri vati Societati hom i n es" 
jöhetnek be az országba. Mégis szükségét érezte annak, hogy men-
tegesse magát Rákóczi előtt: főként Hevenesi miatt, de általában 
egész akciójáért: 

„Kivántam volna peniglen ante terroinum szóllanom vélek, és tollálnom 
azzal az világ eleibe terjesztbeUS panasszokot, hogy meg nem hallgattat.· 
hattanak, az midőn már satisfaciáltak, s magok is ösmerjék s lássák meg: 
van-é haszna az ravaszkodásnak? Azért bona fid e c l b.'iildtem nékik az pas· 
sust, ugy hogy non ad sua praetensa officia et qua tales, hanem s impliciter 
directe gyüjcnek s késért.essenek hozzám, oly véggel, hogy finitis hic suis in-
finiLis exceptionibus, nem az nyomon, hanem egyenessen Zsolna foló Slé-
ziában késértetem őköt; s jobbnak itélem pi:ius admissos et quin. non vero 
loquentes ki igazitani. Assecurálom Nagyságodot: nem nagy consequcntia 
lesz H ovenyesi Uram járása, ugy moderalom, ha el gyün. Azt ugyan igazán 
irom, ... ha Nagyságod parancsolattyát előbb ir{~ntok vehett.em volnn., m(lg 
nem cselekedtem volna."t54 

Ki sugallhatta Bercsényinek ezt a hamar megbánt ötletet? Csete 
l>eszélte-e rá, vagy a provinciális írt-e neki? Az utóbbira lehetne 
következtetni Rákóczi december 25-én írt levelének e rejtélyes 
mondatából : „Literas Reverendi P atris Provincialis accepi. "155 

Rákóczi és Bercsényi levelezéséMl kitűnik : egyikük sem vette 
komolyan az érsek közlését. „Minket idiótának tartanak" - mon-
dotta a fejedelem. Jó értesüléseik voltak a valóságos helyzetről, 
ismerték ellenfeleik „ravasz" szándékait, és ragaszkodtak a Oon-
foederatio határozatához, jottányit sem engedve belőle. Tudták: 
a bécsi kormányzat - összeműködve a bécsi provinciál issal és a 
rendi generálissal - azért ellenzi önálló magyar provincia létesí-
tését, mert ha megvalósulna, a magyar jezsuiták a kuruc állam-
apparátus ellenőrzése, a szabadságharc nemzeti ideológiájának ha-

1S2 Archivum Rákóczianum. I. 656. 
m EK Hevenesi-gyűjt. IV. 29. 
lU Archivum Rákóczianum. V. 536. 
165 Archivum Rák6C'zianum. I. 
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lása alá kerülnének , s ennek következtóbon belső ollenzéke, mely-
nek szervezői és irányítói a. jozsuiták voltak, elsorvadna. Viszont 
az udvar azért erőltette vice-provinciális és magyar vizitátor 
beállítását, mert általa ellenőrzése alá vonhatná, közvet lenül 
irányíthatná a kuruc országrészben működő rendházakat, fel-
használhatná ezeket megfigyelő , hírszolgáltató és agitációs szervek 
gyanánt a császári politika S7.o1gálatában. Rákóczi is, Bercsényi is 
tudták, Cseles üres tarsollyal tér vissza Magyarországba, és - lé-
nyegét teki ntve - egy szó sem igaz abból, amivel Széchényi érsek 
áltatta őket. 150 

Az érsek egyik tagja volt annak a triásznak, amely a kuruc val-
láspolitika megbuktatására törekedett, másik két tagja: Cseles és 
Szentiványi. Bercsényi december 25-én küldte el bizalmas emberét 
Csetéhez az útlevelekkel. A következő napon Rákóczi megdorgálta 
Szentiványit a jezsuiták kiküldésében való késedelmessége miatt: 

„Úgy tapasztallyuk, hogy igen könnyen mulóban he.Ugyo. köteles.~égónek 
el követését. Azér t, még ez egyszer K egyelmednek atlgyuk Ludtára, lásson 
hozzá. Commisso.rius Társaival egjüt,t, a.' Stalusok által e l végeztetett dolog-
hoz, és az Jésuiták ki küldésében tovább h á.ti'a ma.ra<lá.at ne tegyen. Az hol 
penig o.zon Pa.terek refra.ctariuskodván Collogiumokbul 's Residcntiajokbul 
ki m enni nem akarnának, lévén a' közelebb való eommcndánsok:nak assis-
tentia végett paranesolattyok, Kegyelmed és Commissarius Társai azokhoz 
reeurrállyanak és manu militari környül vetet,vén Kegyelmetek az olly ref-
raetáriusok Collegiumoka.t, 's R esidentiájokat, senkit hozzájok bé ne bocsát-
tasson, sem közzülök egynek is ki járni engedgyen. "167 

Szentiványi e rendeletet 1707. január 2-án másolatban elküldte 
Széchényinek, mellékelve hozzá Cseles nyilatkozatát arról, hogy 
politikai dolgokba nem fog avatkozni.158 Január 2-án érkezet t meg 
Cseles Pozsonyból Nagyszombatba, keltezetlen reversalisa még 
ugyanezen a napon nem juthatott el Szentiványihoz Lőcsére. 
Nyilván még Pozsonyból küldte el „in summa celeritate" azért, 
hogy Szentiványi is, Széchényi is érvelhessen vele a fejedelem előtt . 

Ez az „assecuratoria reversalis" volt minden, amit Cseles pro-
dukálni tudott. Erről szólva jól lehet tanulmányunk számára érté-

m Ismerjük azokat a. feltóteleket, amelyeknek teljeaílése esetén - fel-
téve, ha a. császár is hozzájárul - a ptovineia. és a generális megengedte 
volna önálló magyar rendtartomány létes(Lését. Tudott-e Rákóczi ezekl·ől? 
Ha teljesíti, ezzel eSll.k növelte volna. a hazai jezsuH.ák befolyását o. köz-
élet1·e, hatalmi és anyagi igényüket. (Conditiones Instituendae novae Provin-
ciae Hunga1'icae Societ.atis Jesu. Ek H evenesi-gyújt. XII. 4.) 

m Miller: IT. 278. 
158 M iller: II. 277. - „Revorsales Pa.Ler Martinus Cseles ex Vngarica 

Provinciae assecurat Confociloml.ioncm, quod so ad nogot.ia SU\tus miscere 
nolin t." (Uo. 279 - 280.) 
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ke íteni Berzeviczy és ForgáC'h Nagyszombatban 1706. november 
6-án folytatott beszélgetését. 150 A kuruc tábornok, valamennyi 
közül a legbuzgóbb katolikus, a Szentháromságra tett cskiivéssel 
bizonyította: nem fogják megtűrni a rendet még Nagyszombatban 
sem, ha nem csatlakozik eskiivcl a Confoederatióhoz. A v ice-rek-
tor erre azt felelte: ha ezt megtennék, halálos bűnt követnének el, 
mert a rend I nstitutiojával helyezkednének szem be. Viszont éppen 
szabályzatuk tilalmazza: a politikai státus ügyeibe nem n.vatkoz-
hatnak. Berzeviczy érvelésének a7. volt a végső konklúziója, hogy 
ennél többet tőlük a Szövetkezett Rendek nem is várhatnak. Így 
kell értelmeznünk Cseles rnvcrsa lisát, melvhen hivn.tko7.ik is a 
VII. generalis congregatio 46. decretumára.' 

Cseles több mint egy hetet töltött Nagyszombatban, hár J3cr-
c·sényi csak ,.betérhetést" engedélyezett neki. Csak janunr J 0-!"n 
f.rkezett meg Bes7.tercebányára. a főgencrálishoz Csete kíséretében. 
A páter barátságosabb fogadtaLásra számított, Bcmién.vi meg-
várakoztatta, csak 12-én déltá.jban fogadta. Hevenesi elmaradását 
egys7.el'Ííen csak tudomásul vette, bjzonyára örült neki. A beszél-
getés négy óra hosszat tartott, eredménye azonban vajmi kevés 
volt. Abban állapodtak meg, hogy újabb kérelmet t.erjesztenek 
a jezsuiták a fejedelem elé: adjon haladékot addig, amíg lehetőség 
n.vílik az osztrák rendtartomány megosztására. 160 A kérelmet 13-án 
Csete vitte el Rozsnyóra azzal a titulussal, hogy ő Bercsényi káp-
lfoja; Cseles nem hagyhatta el a várost.161 A Senatus a kérelmet 
elutasította, de a száműzendők számát mégis korlátozta azzal, 
hogy meghagyta a kassai és a nagyszombati kollégiumot a jezsui-
ták kezében, így érvényesítvén a S7.écsényi artikulus e rendelkezé-
sét : „A páter jezsuiták az ifjt'.1ság oktatására nézve bizonyos he-
lyekre szoríttassanak." A meghagyott rendtagokat mind a két 
városban a komrnisszáriusok a fejedelem utasítása szerint válo-
gatták ki, ezután világi pavok ruhájában kellett járniuk. Ezek 
S7.erint nem teljesült a Resvonsio tíz tételből á lló követelésének 
második pontja: ,.Hogy iskoláikat, academiáikat s gymnasiumai-
knt ... odahagyják, hogy így az ifjak rontására való, idő- s költ-
ségpazadó haszontalanságok helyett szükségesebb s hasznosabb 
tmlományok találjanak azokban helyet." )'fég ti~ztázásra vár: 

169 Berzet'ic:y naplója. 1706. november 6. 
1ci1 Díarimn, 1707. jam1á1'. 
1c1 Diaríum, 1707. január 9.: „1'. C'Sl'\lrs venit quiclem Ncosolium cum 

Patrc· Csrle, setl prior inP.x1wrMum t\N·Ppil. rcsponsum a GC'nc1·alo B ertsény, 
jus.~11sq1111 t>St manere Neosolíi. Pat.01: v!' 1'<• Csot.c ivi t. Ja .• Jn1111nríi c·1m1 Gt:'nc-
t'ilh• Bl'J'<•SéHy Hosnavium u.CI P1·irw ipr 111: il1í 1111 imnm n·~:ol11t imwm 1111 nc'-
got imn ~odc•tntiR nc·(·<'pt111·11:<." 
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a. száműzeté::;től meglúmélt a.tyúJrna.k mc1rnyibc11 kellett u.lku.1-
ma;i;kodniok a Responsióban felsorolt követelményekhez. 

9. A Responsio nem egyetemlegesen marasztalta el a jezsuitákat, 
a maga mértékét alkalmazva különbséget tett a rosszak és a jók 
között: a jók azonban csak eszközei és áldozatai lehettek a rend 
megromlott, hatalomra és vagyonra törekvő szellemének. 

„A dolgon mit, sem változtat egyeseknek őszinte, s rendt,árstiikLól clüLő, 
minden anyagiasságot megvető érzület.e, kik az jdók folyamán össze tál<0IL 
r1;1ndtörvények helyetL inkább kívánnak szent a lapítójuk szelleméhez alkal-
mazkodni, s tiszta szívvel és szerényen hivatásukrn1.k élnek. Mert először is 
ezek száma igen csekély, s csak az a lsóbb rendüek között találhatók; másod -
szor: a l-Obbiek, kik az egész gépeze te t ko1·mi111yozzák, az ilyen derék férfia-
kaL eszközül használják fel, hogy a társaságnak ezekben mint ereklyékben 
v isszaWkrözódó sz"'ntségével a nép előtt kórkedjenek, s hogy szemeink ez 
oldalról el lévén vakítva, annál kevesebb figyelme t fordítsunk politikai 
cselszöványeikre. Így nemcsak minket, vi lágiakat, kiket idiótáknak tartanak, 
hanem övéiket is, kiket míg elbocsáthatóság alá esnek, álnok ravaszsággal 
megcsalnak, midőn ti. azokat egyrészről vallásosságuk által elméjük megej-
t~sél'C eszközül használják, má;Srész1·6l, Jwgy őket magukat elkábítsák, vak 
et1gedelmességre szoktatják. Ugy hogy ezek, lovak és öszvérek mócljára 
vakon és m egfonLolás nélkül követik elöljáróinak minden }Jaraucsát, s a 
nélkül, hogy kép esek volnának m egítélni, jó-e az vagy rossz, meg vannak 
győzöd ' 'e annak tökéletességéről." 

A't. a kezdőbetűkkel aláírt folyamodvány, amelyről már szó 
esett, arra vall, hogy a rend magyarországi ágának - a szabadság-
harc valláspolitikája miatt keletkezett - válsága a jezsuiták közül 
némelyeket gondolkodóba ejtett: helyes út-e az, amelyen járnak. 

„Ismerek némelyeket köúüünk, akik már u. háború kuzdc lc óta súlyos 
okot adtak Felségednek a jogos felháborodásra, ... de a Társaságnak sok 
olyan fia van Magyarországon, akik sem szóval, sem tollal nem vétettek 
:Felséged személye vagy az ország Szövetkezett Rendei ellen, sőt a Haza és 
l<'dsógecl javáért velem együt t á ldozatot mutatnak be az oltárnál ós gyakori 
imádkozással kérik Istent : helyezze v issza Magyarországot F elséged dicsősé
ges fegyverei á llal korábbi vil'ágzó állapotába." 

Vessük össze ezeket a sorokat Bercsényi egy bizalmas levelével, 
amelyet egy idős jezsuitának írt, akinek valamikor tanítványa 
voU: · 

„Nagy jó akaro Atyam Untm, kegyelrocLck ellen nem kicsin neL.eztelessel 
vannak a' mi fő li.endeink, tudván jól, hogy a' Német füsti alatt ugyan azon 
1Jártn1l kegyelmetek közze b e csusztak, nemellyek pedig az elóbbeniek közziil 
szabad nyelvekkel és frásokkal böcstiletünkben gázolLak. Féltém azert va· 
larnely szerecsetlenségtül kegyelmeteket." 

A rosszu.kkal együtt a jók is szenvedjenek? - kérdezte a név-
telen levélfró a fejedelemtől. Azt kérték tőle: hadd írjanak a 



rendi generálisnak. Informálni akarjlik a hazai helyzetről és meg-
kérni őt: rendeljen számukra - kö:t:ülük vagy a lengyel tarto-
mányból olyan elöljárót, aki független Ausztriától, és nincs meg-
fertőzve annak szellemétől. Az ilyenfajta - a rend és a fejedelem 
harcába be nem avatkozó, legalábbis passzív magatartást tanúsító 
- jezsuiták közül kerültek rá a fejedelem maradhatást engedé-
lyező listáira. 162 

A többiek el távolításáról Rákóczi még Rozsnyóról, mindjárt a 
határozat meghozatala után intézkedett. Szentiványi Lászlónak 
és Orosz Tamá~nak, két kommisszáriusnak, 1707. január 20-án 
írt rendeletéből kitűnik, a jezsuita-ügyet le akarja zárn i, nem 
tűr további késedelmet: 

„Kegyelmetek hűséges volta nem a szerzethez, hanem a hazához tessék 
meg; töbször penig illy szüksegtelen kérdéseket olónkbe ne Lerjeszszen, ha-
nem járjon el a' reá. bizoLL dologban nagy soron.yseggcl, maskent tmltára 16-
gyen kegyelmeteknek, ha. ugyen tsak az iidőt vonLa.Ltya, ezzC'l a' Nemes 
Statusok el végezett akarattyanak exeoutióját viszsza vonast 'egyenetlense-
get vilagosan mutató tselekcdetekkel külömb külömb fólo praetext.usok alatt 
halogattya, meg mutatt.yu.k Vezórló F ejedelmi authoritásunkbuJ, tsak hamar 
ozcn tul, mikonLkelessok kegyelmctok ellen véghez vitotnünk az:Lo:xeoutiot. "1G3 

Különös, hogy Cselest, bár a magyar provincia dolgában 
megint csak megté' esztette a fejedelmet és a főgenerálist, kérel-
mének elutasítása után mégsem utasították ki az országból. EzzeJ 
lehetőséget adtak neki újabb manipulációkra. Őreá - amint 
ez a to•ábbiakból kitűnik - igencsak ráillett Rákóczi hason-
lata: 

„Olyan e tá.1-saság, mint, a fúró, mely parányi hegyével kis helyet foglal 
el, maj<l mim! mélyebbre hatolva, s mindig nagyobb forgácsokat. hányva ki, 
végre áthatol, s kényelmes utat csiná.l magának, hogy a régi állapotba jut.-
hasson." 

Hogy megmaradhat-Ott, ebben biz011yára Csete befolyása ér-
>ényesült. Csete március 17-én Nagyszombatból Ungvárra ment 
Bercsényihez „in negotio Sooietatis", s csak április 19-én tért 
vissza.1G4 Megint felmerült az oi;ztrák tartomány szétválasztásá-
nak dolga. Cseles február 13-án írt a provinciálisnak „pro Decla-
ratione actualis divisionis". R escalli válaszában arról értesí-
tette március 2-án Cselest, hogy ebben az ügyben összclúvta a 
Consultatoriumot, ez úgy határozott: kéréssel kell fordu lni a ge-

m EK Kaprinai-gy(ijt. Fol. XXXIV. 1 G. 
JG3 Replioa Szontivó.nyi 1707. január 15-én írt levt'lón. (0. L. füikóczi-

szabadságharc Jt. II. 2. e/A. - '1.' ha'fly : Tanulmányok. 55.) 
1« Die.riwn, 1707. március 17., április 19. 
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neráJishoz. Erről Hevenes i is Ludósította Cselest. A provi ncialis a 
Tamburininak írt levél másolatát megküldte I . József gyóntató-
jának, Bischoffnak: eszközölje ki a császár hozzájárulását a szét-
választáshoz. Ő a.zonban ezt nyilván megtagadta.185 A divisio 
problémája ezután csak a császárpárti magyarok pozsonyi on;zág-
gyűlésén merült fel 1708-ban, ott is eredmény nélkül. 

Cseles az említett két bécsi levelet agitációra hasz mílta lel. Egy 
plébános közvetítésével azt írta Pozsonyba egy Kosseticz János 
nevű papnak: kezében van a rendi generális levele arról, hogy a 
szétválasztás teljességgel megtörtént, s ezt Csetével most Bercsé-
nyinek a.karja elküldeni. A kurucok - malecontenti - már hí-
vogatják is vissza az eltlzött kassai és lőcsei jezsuitákat a Rákóczi 
kommisszáriusai által kifosztott koJJégiumokba. Több ilyen levelét 
is elfogták a kurucok, s így nyilvánvalóvá lett: Cseles kiterjedt agi-
tációs levelezést folytat. Bercsényi, midőn a.z esetről R ákóczit 
értesítette, méltatlankodva a páter viselkedésén, ezt frta: „Lát om, 
nem hiszik, hogy nem szabad nekik ebkedniek." Ha Cseles nem 
mondja meg, ki volt a levélhordozó pap, Murány várába csu-
katja.166 Cseles egy másik levele Eszterházy Antal kezébe került, 
április 22-én küldte meg Bercsényinek: „Úgy látom, réghi megh 
rögzött természetit el nem hathattya, s természet szerint való 
Malitiaját mégh Romában is tudatni kívánja. "167 „A Pozsony kö-
rül táborozó kurucok még néhány ottani jezsuita leYelét fogták el, 
amelyekben a levelek frói remónyüket fejezték ki, hogy a felkelés 
leverésére vagy 40 OOO német katona jött be az országba, s akkor a 
száműzöttek mind visszatérnek. A levelek közt volt Cseles meg-
bízott provinciális írása is, amelynek főként ama részét kifogá-
solták, hogy Róma mennykövei lesújtanak majd azon papokra 
és mágnásokra, akik a felkelők pár tján vannak. "168 

A fejedelem április 28-án válaszolt Bercsényinek: „Az interci-
piált levél feletébb is nagy okot ád az pater Celes meg firtatására 
és pólda statuálásra, mert a Confocderatiónak nagy ártalmára 
látom ezeket lenni; hogyha azért jobban végére megyen K egyel-
med, az complexeknek á restálta tásoka.t látom szükségesnek 
lenni."169 A CReles ellen inc.Utot,t vizsgálatról <t l"őge11eráfo; máj_ui; 
G-úu lájékozta.Ua a fejedelmet: Usete és Seléndi jártak nált~ Uj-

1~ Diarilun, 1707. március Hl. 
uc At·chivum Rákóczianum. V. 400 - 402. 
101 Eszterházy Antal levele Ber<"aényinck: Él'sekújvúr, 1707. l\prilis 22. 

(OS.Z K 1''ol. Rung. 1389. 1I'l111ly Kálmán lrnnH:ko1·i olcmánygy<íjl11ményo. 
VT. 2~:l.) 

tG8 B<frtfa·i Szabó László: MugyLi1· Kllltúi:a. XXHI/ 1 !l3G. 18. 
ico Arohivwn Rákócziamun. lJ. 71 - 72. 
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,-ároLl. könyörögn i a na.gyRzum lntl.í kollégiumért. ÁlLaluk hhratta 
magához Cselest ér:; Jurkovicsot. Miután kihallgatásuk folyamán 
kiderült, a másik három atyának nincs sok köze Cseles ügyéhez, 
visszaküldte Nagyszombatba azzal, hogy most már készüljenek 
fel a kommisszáriusok látogatására. Mivel maga Újvárról Nyitrára 
indult, adjutánsával Cselest egy református nemesember kocsiján 
oda küldte. Kihallgatását Spátt:L.Y Gábor kanonolu-a bízta, de je-
len volt egyik adjutánsa is . A vizsgálat követke7.ménye az lett, 
hogy Cselest - nem Árvába, hová Bercsényi akarta, hanem -
:.\Iunkács várába küldték rabságra.170 Az ügy befejező mozzanata 
Rákóczi nyilatkozata: „Cseles dolga felettébb jól történt. "171 

Bártfai Szabó L ászló - egy előttünk ismeretlen forrás alapján -
íg~ mondja el Bercsényi és Cseles újvári találkozását : 

.. Cseles május J-én jelent meg ná la, dc a fóvezér aznap nem fogadtu., mert 
Rák6czi. erd€Jyi f~jedelemmé i:aló mcg,·álasztásl ünnepelték. Másna.p nyíltan 
feltárt~ el•:Jtt~ a fPntebb elmondo(,takat és saját írásáL k ihúzván a levelek 
közül, kértlezte. ó írtll-<:l? igen, volt a határozott válasz. Bercsén:yi erre magá-
ból kikel•e tett szemrehányást, minek avatkozott pol it ikai dolgokba? 
(',;;eles bocs.loacot kért s fogadkozott, hogy többé nem teszi. Erre B el'csényi : 
"Sl.-üszöm, hogy nem fr több levele t Magyarországra. Később lecsendesedve 
h~tNt•·, h<>:;f mindcn L megtenne órdekében, de a leveleket az egész ta-
naC$ elvlva:.-ra. 

Bártfai Szabó említi azt is, hogy Cseles dolgában K ajali Pál és 
Ráday P ál hoztak július 22-én ítéletet. Nem valószinű - ha ugyan 
ítélettel 'égződött a vizsgálat - , hogy éppen az evangélikus Kajali 
és a református Ráday ítélkeztek volna. 172 I gazitsuk helyre Bártfai 
Szabó té,edését : „Cselest ki utasították az országból." :Mindaddig 
)fonkácson raboskodott, amíg R ákóczi meg nem kegyelmezett 
11eki. :YemsokánL: 1709. jiLnuár 14-én Sárospatakon meghalt.173 A 
munkácsi várban találkozott össze Cseles az oxkommunikált Bo-
hussal. Élve felhatalmazásával, feloldozta és visszafogadta őt a 
rendbe. 

Cseles csote, rcven~ális<L ellenére elkövetett prepotenciája„ s iet-
tette a nagyszombati kollégium bukását. Május 7-én reggel Schmi-

1•0 „A.l'chivwn Rú.kóczianum. V. 42:!. - Beniczl(ly Oáspár Diariuma, 1707. 
július 2l.: „Az nap Gács Vání.bul Viza 'Püopöket és PáLCI' Ccles J csui tát is 
árestombo.n Munkács Várába. hozt.l.k. " (&ákóczi Tár. I. 28.) 

1" Archivum Rákóczianurn. U . 76. 
m Beniczk:y Gáspár csak annyit moncl : „J úlius 22. Estve felé Kaja.Ji 

Pál és Rádaj Director Urak a' Felsóges Fejedelem parancsolattyábul Mun-
kács Várában Viza, és Páter Celes examenire járLak." 

m Voltaképpen csak Ben iczky tévedését vette át. - Horányi, A.ZCxi:us : 
:\Iemoria Hungaroru.rn et. P rovincialium scriptis ediLis no~Onl.m. L (Bécs -
Po~ony, 1775.) 4-45. 



dek fűko111 misszári11s két; ~ári;ával együtt megjelon t a, kollégium 
kapuja előtt a jezsuiták javainak összeírása, végeit, )férei l\'libál.v 
és Luby I mre esztergomi kanonok társaságában. Eleinte nem akar-
tak szóba állni velük, majd kijött hozzájuk Berzeviczy néhány 
„primarius pater"-rel Pyber vikárius és egy esztergomi kanonok 
társaságában, akiket a veszély !úrét hi:illva védelmükre hívtak a 
kollégiumba. Midőn 'chmidek bebocsátásukat kívánta, .Berze-
viczy ellentmondott., s mindazért, amj történni fog, a biztosokat 
tette felelőssé, azut.á.n elősoro l ta. a rend privilégiuma.it, végül cg_v-
házi átokkal fenyegette őket., ők viswnt erőszakkal akartak be-
hatolni. E tTe a vicc-rektor eléjük dobta a kulcsot, mondván: te-
gyenek , amit akarnak. A ka,put a főkon1miszát·ius lutheránus író-
deákjával nyittatta ki. A refektóriumba hívott atyák előtt fel-
olvasta Rákóczi rendeletét azr.al, ha valaki közülük a benne fog-
la lt követelményeknek nem engedelmeskedik, n.nntik a.z országuól 
távoznia kell. Berzeviczy újból protestált, s megkérdezte: miért 
kell távozniuk? A vála.sz ez volt: Mert 110111 csatlakoztak a Confoe-
deralióhoz, s nem szakadtak e l a provinciától.174 Tizedikén szeke-
rekre rakt{i.k őket, ~" szomolányi kastélyban töltötték az éjszakát. 
I nnen üzentek Leszkóra Oc:ska,vnak: adjon melléjük a hatál'ig tíz 
katolikus vallású lmtonát kísérőül. A brigadérost mód nélkül fel-
háborította a jezsuiták kiűzése, erőszakkal akarta visszatelepíteni 
6ket Nagyszombatba.rn T izenharmadikán az atyák Szakolcán át 
cseh földre értek. 

Egészítsük ki a jezsuita Di<trium adatait a Bártfai fü:abó László 
cikkében közölt részletekkel: 

„Erre - a főkommisszarius válu.sz~i uLún - UseLe IsLván, akiL H.l~kóczi 
nyilván a. jezsuiLák k irobbauásig fcs:r.ülL közhanguluM~nak roérsóklósérc 
küldöLt t~ lcltá.rozús id<'jére Na~yszombaLba, o.zL a kér<lóst. LoLte fel, mi lesz 
azokkal, akik a hűségesküt, le akarják tenni? Dc mielőtt, a viilasz ell1011gzoLL 
volna, a jelenvolt rendt.agok egyhangúan <löröglék oda: közülük egy se akar 
a fejedelem zás:.1Jajiira felesküdni. A megöl'ökítésre méltó drámai esemény 
azzal vógzódött : Seh1ni<lek báró kijclentett.o: a fejedelem és a rendek az csküL 
elengedik azoknak, u.kik megmamdnak, mert a k ijelölt. i·endW.gokaL nem ula· 
sítják ki, hogy az ist,onlisztelet renujo és a Lu.nít.lis meg no zaval"tassék. l'ybor 
azután magára. vúllalta., hogy 28 holyeLt 43 rendtagot tart vissza. B erwviczy 
kérdésére : ki a.kar elmenni, mindnyiíjan jolcnlkc1r.t.ck, alig lehetett kiválogatni 
a megmuradókat. Hurma<lnap, május 10-én ho.j r1alban a város lakosságának 
és vezetőinek mcgindlLó búcsúzás1.1. közöLt. induli; el 18 kocsin a szó.rnkive· 
tésre kónyszeríteLtok csapa.La. Munkácsra, fogs(~gbun levő főnökéhez." 

Bártfai Szabó nem mindig ragaszkodott az adatokhoz, vagy pe-
dig h ajlamos volt romantikusan színezni őket. Ez a tendenciája 

114 DiariLLOO, 1707. május 7. 
m Dio.riurn, 1707. május 1 1. 
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most idézett, értékes szövegén is megfigyelhető . Furcsa állítása 
pl. az, hogy „a számkivetésre kényszerítettek csapata Munkácsra 
ment fogságban levő főnökéhez". Ha a nagyszombati jezsuitákat 
nem Szakolca felé cseh földre irányítják, ez azt jelentette volna, hogy 
nem számkivetésre, hanem rabságra ítélték őket, hiszen Munkács , 
ahol Cseles raboskodott, Rákóczi birtokában volt . 

A nagyszombati események epilógusa két - n yomtatásban is 
megjelent - tiltakozás . Az egyik Berzeviczy Protestatiója, mely 
rövidített változata az esztergomi káptalan előtt 1706. október 
13-án elhangzott tiltakozásnak, 1707. május 8-i dátu mmal.176 

A másik Pyber László püspök traktátusa a protestánsok követe-
lésére: osszák meg velük az egyházi javakat. 1707. május 19-én 
említi a jezsuita Diarium Brevis et amica demonstratio címmel.177 

Nyilvánvaló: a protestánsok azokat a templomokat , földeket, is-
kolákat, templomi és iskolai felszereléseket kívánták vissza, ame-
lyeket, miután ezeket hosszú időn át ők használtak, az üldözések 
idején erőszakkal vettek el tőlük. Pyber szellemes érveléssel s a 
Constantinus-dekrétumra és a Szilveszter-hullára hivatkozva uta -
sítja el a protestáns igényeket. 

,,Nagy Constantinus császár és u tánna ő két fiai azt végezték, h ogy nem-
csak az egyházi jószágok, de a világi t isztek is egyedül csak a róm. katholi -
1..-usoknak conferáltassa.nak." ,,Az akkori pápa engedelmével disponált jó-
szágokat mostanában a. pápa. híre és engedelme nélkül elszakasztatván az 
róm. kath Clerustól az praetendáló Uraiméknak ... adassanak, erre a P ápa 
soha reá nem áll." Majd ha „a római anyaszen t;egyházat. any joknak ism erik 
és becsülik", ók is élvezhetik az igényelt. javakat . 

10. Hosszasan ismertettük a hazai jezsuiták Rákóczi-korabeli 
történetét, attól kezdve, hogy 1703. június 16-án a magyar ha-
tárra érve gyóntatót kért az ungvári jezsuitáktól, egészen addjg, 
hogy 1707. május 8-án még a rend nagyszombat i kollégiumából is 
kiutasította az atyákat. Említettük a fejedelem ragaszkodását a 
jezsuitákhoz 1704 nyaráig, azután t eljes elidegenedését tőlük . 
Azért, mert felismerte: jelenlétük és működésük súlyos ártalmat 
okoz a vezetése alatt kibontakozó új magyar államnak , akadá-
Jyozza és lazítgatja a személye körül ki alakuló nemzeti egységet,, 

110 S zabó Károly még csak forrásokra hivatkozva említette : RJ',IIK II. 
2258. - Több változatban maradt fenn, felsorolásukra most nem vállal-
kozhatunk. Egyébként e tanulmány készítése közben sok könyv-, főként. 
kiadás- és cenzúra.történeti adat került elő, ezek számbavétele és vizsgála ta 
külön tanulmányt igényel. A korábbi eredményeket 1.: Esze Tamá.$ : A 
debreceni nyomda II. Rákóczi Ferenc szolgálat ában. B p ., 19 fi 1. (A Debreconi 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Közlem ényei. 26.) 

m RMK II. - Magyar fordítáaa: Zsilinszky : IV . 269 - 275. 
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hírszolgálatával és agitációjával a rend a császári haéIBereget se-
gíti, a kuruc hadviselést veszélyezteti. Megpróbálta egy okos és 
szükséges törvény határai közé szorítani a magyar eredetű jezsui-
tákat, miután a német származásúakat már kiutasította az ország-
ból. Végül sok türelmes próbálkozás, hosszú várakozás után rá-
jött: a magyarokkal sem boldogul, le kell számolnia velük. Mert 
a társaság „annyira gyűlöletes és tűrhetetlen, hogy valóban két-
séges, vajjon az Ausztriai Ház igájának, vagy a jezsuitákénak lerá-
zására kell-e nagyobb erőfeszítéssel törekednünk". 

A szabadságharc valláspolitikája - a jezsuitákat illető része 
is - R ákóczi koncepciója volt. E politika lelkületéből, vallt'~si meg-
győződéséből származott, megvalósítását a szabadságharc po-
litikai, diplomáciai, társadalmi és katonai érdeke kívánta. Követ-
kezetesen ér vényesítette, ha kellett hatalmi eszközökkel és mód-
szerekkel is, akár a protestánsok irreális követeléseiről, akár a je-
zsuiták hatalmi igényeiről volt szó. A jezsuita befolyás korláto-
zásában még azok a katolikus tábornokok is támogatták őt, akik 
a protestánsok jogait elismerő, vallásgyakorlatukat szélesen ki-
terjesztő intézkedéseit egyáltalán I1em helyeselték: Bercsényi, 
Eszterházy Antal, sőt a vakbuzgó Forgách is. A fejedelmi tanács 
katolikus tagjai is egyetértettek vele. Sok adat bizonyítja, a jezsui-

• ták terjeszkedésének, az élet minden területére kiterjedő befolyá-
sának erős katolikus ellenzéke volt - már korábban js. A Re8-
ponsio a jezsuitaellenes katolikusság tiltakozása volt a rend el-
len - az egyház és az ország valóságos érdeke védelmében. Pro-
testáns inspirációnak nyoma sincs benne. Rákóczi szerzőségét 
nem csupán történeti érvek, tartalmi elemek, hanem filológiai 
megfigyelések is bizonyítják. Volt-e olyan literátor a kuruc tábor-
ban, aki meg tudta és meg merte volna írni a Responsi6t - Rá-
kóczi nevében? H a mindenáron le akarunk mondani Rákóczi 
szerzőségéről, valakit meg kellene neveznünk helyette, mégpedig 
a zárkózott fejedelem egy bizalmas emberét, akinek stílusa is ha-
sonlított a.z övéhez. Az olvasót még most is megragadja a mű sod-
rása; visszafojtott, majd hirtelen nemes retorikában feltörő szen-
vedélyessége, mely Rákóczi minden diktált és frott szövegét jel-
lemzi. A R esponsio érzelmi feszültségét az okozza, hogy szerzőjét 
írása közben fájdalmas emlékek, keserű tapasztalatok befolyásol-
ták, de az indulat nem torzította el a tényeket. Alig vltin benne 
olyan részlet, adat, mozzanat, utalás, amelynek - olykor kemé-
nyebben fogalmazott - variánsát meg ne találnánk a fejedelem 
leveleiben, rendeleteiben, nyilatkozataiban. 

R étori túlzá,snak tűnhetik Rákóczi szónoki kérdése: „Vajjon az 
Ausztriai Ház igájának vagy a jezsuitákénak lerázására kell-e 
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nag,vobu erőfeszítéssel törekednünk?" Pedig a fejedelem realitá-
sok iránt való érzékére vall: tisztában volt azzal, hogy a jezsuiták 
nem fognak vereségükbe belenyugodni. Bezárta .,e nyughatatlan 
rend előtt az ország kapuját", de nem tesznek-e majd kísérletet a 
kapu betörésére? E tanulmányunk voltaképpen csak első fejezete 
a je?.suiták Rákóczi-korabeli történetének, azokról az évekről való 
beszámoló, amelyekben a rend a7. ország határain belül, a?. itt le-
hetséges módszerrel és taktikával törekedett n.kadályozni a Bécs 
ellen folyó kuruc háborút és vezérlő fejedelmét. A következő 
- melynek edclig csak forrásanyagát gyűjtöttük össze - a kívül-
ről jövő jezsuita támadás törtónete. 

Egy Hodermarszky nevű ruszin unitus pap, aki a me~üresedett 
munkácsi püspökségre vágyott - amelyre azonban Rákóczi a 
maga emberét nevezte ki - , 1707 szeptemberében felajánlotta a 
H adi Tanácsnak: ha I. J 6zsef őt nevezi ki püspökké, fellázítja a 
ruszin népet, és megöli a fejedelmet. Azokon a tanácskozásokon, 
a mel.veken az ajánlatot tárgyalták, .,más magyarokkal együtt" 
jelen volt Hevenesi páter,178 a bécsi kollégium rektora, Hoder-
marsr.ky ambícióinak támogatója, akit nemrégen Cseles v ice-pro-
vinciális még a nagyszombati kollégium rektorának akart kine-
vezn i, továbbá Szentivánvi Lás?.ló, Rákóczi főkommisszáriusa a 
szécsényi jezsuita-törvény végrehajtására. H odermarszky javas-
latát a császár elfogadta, kinevezte őt munkácsi püspökké, egy 
n~1ílt levélben peclig felhatalmazta, hirdesse ki: H a a ruszinok fegy-
vert fognak Rákóczi ellen, olyan szabadságot kapnak, mint a rác 
határőrök .1; 9 A fegyveres szervezkedésre pénzt Hevenesi adott az 
írj püspöknek. Azzal is segítette őt, hogy ágenseivel a felvidéki ka-
tolikus papokat a kurucok ellen i11gerelte. Az akció első támaidása 
1707 decemberének első napjaiban összeomlott ugyan, de azután 
is veszélyt jelentett, lekötött néhú.ny kuruc ezredet, s akadályo?.ta 
Rákóczi 6rintkezését az északi országokkal. 

"Nem kell magyaráznunk: szellemi fegyverekre is szükség volt a 
jezsuita propaganda- és sérelmi iratok ellensúlyozására, idehaza 
~ külföldön is, főként az 1708. év első felében tartott pozsonyi la-
banc országgy űlés tagjai között. Tudjuk, a pozsonyi követek is-

,„ Életn1.j7.át és szortolcn mogaszt~lásá.t 1. : Kazy: 309 - 313. - A bécsi 
kollé:?ium rekt-0rainak névsora.: Duhr: I. 353. - A elmarosztuló c·gykorú 
véleménvekPt róla.: Duhr: II. 143. 

m RÖd,-nfo Antal: A munkd.osi görög-katholikus püspökség tÖl·ténoLe. 
Bp„ 1910. (Hodermarszky-Hovonosi-ügyről: 447-452.) - Az ukoiót jezsui-
ta részről bizonyára DcspoLovich provinciális frányílotta. A Tiadi 'l'anács 
1707. s7.eptember 20-án készült kit.idványa pl. az ő kézí.rásá.val és kísérő szö-
vegével korült elő. (EK Hovonesi-gyűjt. XXV. 287 - 289.) 
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merték a J~esponsiót, ezért kellett cáfolnia Despotovich osztrák 
provinciálisnak. De eljutott-e nyugatra, felfigyeltek-e rá a kül -
földi protestánsok~ A Rákóczi-kor jezsuita és jezsuitaellenes pub-
licisztikájának kutatásával edcüg nem foglalkozott senki.Eljutott-e 
például a közvetítő protestáns hatalmakhoz és a porosz királyi 
udvarba? 

Talán nem érdektelen, ha számszerűleg összegezzük a magyar-
országi jezsuiták veszteségeit: „Az 1706. évi szemólyi kimutatáH 
szerint a jezsuitáknak hazánk területén, nem számítva ide Er-
délyt, összesen 32 házuk volt 323 rendLa.ggal. Ezekből megmaradt 
a. kassai és a nagyszombati kollégium 55 taggal. Feloszlatott te-
hát 30 ház és kiutasíttatott 268 rendtag. Ez utóbbiak 1707 nya-
rá.n már mind kint voltak ha.;1,ánk terülctén." 180 

11. Még az van hátra, hogy szóljunk aResponsio 1784. évi kiadá-
sá.ról. .lVLég eddig egyetlen a<lat sem került elő ecüto1·áról, keletke-
zésének köriilményeiről. Nyolcadrét alakú, 48 lapra tel'jedő köny-
vecske, imprei;szum nélkül, a kiadás évének feltüntetésével. Címe: 
./t'rancisci Principis Bakoczy responsuni ad supplications sex comi-
latuitm, contra relegationern patrum Soc·ietatis J esit e Reg1w Hunga-
riae. Anno 1706. Petrik liibliográfiája említi. A címlap emblémája : 
.Pallasz .A lhéné felb.őkből kiemelkedő, s ugarakkal körülvett alak ja, 
a tudomány sokféleségét jelző jelképes tárgyakkal. 181 Alig másfél 
Japra terjedő előszavából valamennyire tájékozódni lehet kézfra-
táról és kiadójának szándékáról. Az ismeretlen editor kétségtelenül 
ellensége a jezsuitáknak: rendjük „lfamosa Societas ". A fel v ilá-
gosodás híve: a jezsuiták ]!ártfogói és üldözői egyaránt enthuziasz-
ták. Éles jezsuitaellenességre vallanak azok a sorok, melyekben 
elmondja, miként talált rá a.Responsio szövegére. A császári könyv-
tár egyik kéziratos kódexében találkozott vele. A kötet Kis páter-
nek, Rákóczi nagyanyja gyóntatójának, a fejedelemasszony ha-
lála után aln.ttomos módon elkövetett „gaz fosztogatásairól" ad 
tájékoztatást, a jezsuita cselfogásokaL ismertető egyéb dokumen-
tumokon kívül. Az a gyn.núnk : egy olyan exjezsuita adta ki a 
Res1,onsi6t, aki rendjével meghasonlott. Fogadalmat tett: a je-
zsuitákról nem „exoticus declamatio"-kat ad ki, hanem forrás ér-
tékí1 szövegeket, hogy - miután a rendet már megszüntették -
íigy ne jfa'junk a jezsu itákkal, mint a templáriusokkal : kétféle 

11>() A staliszt iktit. Szittyay Dénes gyűjtéséből („Catalogi rersonarmn ot. 
officiorum Prov. Austr. lü94 1714.") MC8zlényi közölt~: 76. 

181 Petrik Oéza: Magyarország bil>liogi·aphiája 1712 - l SGO. lll. (Bp., 
189 l.) - L. még Polgál' Lás::l6 frt.ékc-s, de bizony hiányos összeállíl.ásá~: 
Bib l iogmphit~ do historio. Sot:ielal is Jes1t in rcgnis olim co1·on11 H1mgorica 
unilis. (15G0 - 177:1) Rowu, 1%7. (:)uhsicli11 Ad ll isloi-in111 l-'. I. 2.) 
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véleményt formálva róluk a történeti bizonyítékok megsemmisü-
lése következtében. 182 A B esponsi6t azért bocsátotta közre, mert 
bízott a mű tartalmának igaz, szövegének hiteles voltában : csak 
az kételkedhetik benne, aki általa a maga érdekét látja veszélyez-
tetve. 

Az előszó is utal, figyelmeztet a jezsuita történetírás is: tulaj-
don feljegyzéseik s a velük foglallrnzó történeti kutatás fogyaté-
kosságáni. A jezsuiták még bizalmas feljegyzéseikben is rejtegetik 
magukat öumaguk eWl: szűkszavúak, csak érintik az eseménye-
ket; gondosan óvakodnak történetírá,•mkban is attól, hogy rend-
jük tagjait és tetteit emberi és történeti valóságukban ábrázol-
ják. Szemléletükben minden rendjéhez hű jezsuita „ vir integer 
scelerisque purus", a rend sohasem követett el meggondolatlan-
ságokat, nincsenek bűnei és tévedései, csak érdemei és erényei van-
nak, ezért soha nem is volt szüksége belső megújulásra, a történe-
lem menetéhez igazodó koncepcióra. E vakmerésig bátor rendnek 
soha nem volt bátorsága szembenézni valóságos történetével : 
önmagával és cselekedeteivel. Az ellenreformáció korában elkö-
vetett kegyetlenkedései a jezsuita naplók „szelíd erőszak" címszó 
::i,latt tartják nyilván . Hadd szólaltassuk meg Rákóczit : 

„~t·m ismernek nagyobb vak111crőséget, mintha tetteike t vizsgáljuk, 
melyeket C'S&kis bámulattal s tisztelő hódolattal volna szabad illetnünk. 
Xekünk köt-elességünk vélk einket előttük meggyónni, de az övéiket ki-
kutatni vakmerőség ; a mi tetteink helyességét mérlegelni az 6 hivatásuk, de 
az övéik helyességéről kételkedni részünkről szentségtörés volna, mert ha. 
vétkesek volnának is, valamely 1·ejtett t ulajdonság folytán az ő vétkük 
erénnyé válLozik, va..:,ry legalább, l10gy azzá fogna változni, ezt hinni sokkal 
üdvösebb 1·eánk nézve, mint őket bűnösöknek tartani. S épen ebben áll e 
társaságnak nem csu.k a test, de a lelkiismeret felett is uralkodó hihetetlen 
7.Sarnoksága, mellyel a legkorlátlanabb monarchiát is felülmúlják." 

A történetírás fölött való zsarnokoskodásuk súlyos károkat oko-
zott - még a közelmúltba.n is - a magyar történettudománynak. 
Jó példa erre a Responsio kiiktatása a Rákóczi-szabadságharc tör-
ténetének forrásai közül. 

A bécsi exjezsuiták között keresve a Responsio editorát, Denist, 
a császári könyvtár igazgatóját, máris mellőzhetjük, hiszen önélet-
írásában roppant tisztelettel beszél a rendről.183 Csak azért említ-
jük, mer t Katona István őhozzá fordult felvilágosításért: megvan-e 
a könyvtárban a mű kézirata~ Láttuk, nemleges választ adott, pe-
dig ha abban a kódexben keresi, amelyre a kiadvány előszava hi-

is: Puty F1·igyes: A Templariusok Magyarországon. (Magyar Akadémiai 
Értesítő. Il/1861. 30-152.) 

153 Duhr: II. 570. 
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vatkozott, bizon~1ára könnyen ráakadt volna - hn valóban meg 
akarta, találni. 

A Rc8ponsióL alighanem ~_gy másik exjezsuita., Fra11z vo11 Grm;-
siug ho;r.ta nyiJ vánosságra. 0 „egy Ausztriából Magyarországra sza-
kadt katonának unokája, egy ideig jezsuita volt, majd kancelláriai 
titkár, innen botrányai miatt II. József kitette". Nevezetes ember 
vol t, cg.v latin és német nyelven megjelent munkája tette azzá, 
melyli,,n „az ~tl JSr.olnti?.mus céljait a magyar nemesi k iváltságok 
éles hídLln.távn.I n.lmrtn, s7.0lgální". 1786-ban jelent meg. 184 Vihart 
támn..c;:1.tott 1790-ben kin.dott könyve, a Nett ge.<Jctmmelte Brie/e an, 
.f oseph l /. ,de évtizedekkel később, amikor a benne közölt leve-
lek hi telességét kétségbe vonták. Közülük kettest, amelyben az 
u1·alkodó elítéli a jezsuitákat, a hazai protestánsok - magyarra 
fordítva - két ízben is közöltek.185 

A korábbi levelet József 1770 januárjában írta Choiseu I her-
ceg francia állam titkárnak: 

„Ila én uralkodó volnék, úgy s;r.ámíthatno. az én segítségem1·0. Ami n. 
jczsuit,úkat és azok l'endjc m egszüntetésének tervét illet.i: teljesen a7. ön vé-
loményón vagyok. Ne s;r.ámítson nagyon az én anyámra, m ert ezen tá1"snság-
l 1oz va.16 ragaszkodása Habsburg-húzbeli öröksógo . ... Ha nem az én na.,ay-
hútyám, l. .József száUott volna a Ll·ónra, talán láttunk volna Némelország-
bn.n l'gy királygyilkossági kísérlet.et. Amidőn a rend ítélőszéke egy napon az 
ő gyónt t\l,6 papja ósúnteségéből észrevette, hogy ez a fél·fi a császárhoz hí-
vebb, mint a VuUkánhoz, H,ómába rendelték .... A nuntius maga kénysze-
ríté a gyóntat,6 at,yát a-z; elutazásra. .... I. J67.sef kijelentct,te ekkor, ha a 
f isztclctro mélt.6 atya kényszerít.vo Josz, hogy Rómába menjen, úgy nem 
egyetliil fogó menni, hanem kísérni fogják őt Ausztria tar tományainak ös;r.-
s :,,,es jczsui tái, s n C'hogy a monarchia bá-rmely helyén valaha is megjelenje-
nek. E;r. n váratlan és az 6 korára né7.vo fölette mcrés;r. felelet arra kényszerí-
totle a jc:t.suitákal, hogy 7.Sákmányoko.t szabadon engedjék. Ilyen volt n. régi 
világ szc llcm c, és ón úgy látom, hogy ma változásnak k oli beállani." 

A másik levél Aranda grófnak, a francja udvarnál mílködő spa-
nyol követnek szólt 1773 júliusában : 

„XIV. Kelemen halhat,a.Uan nevet szerzett magának az által, hogy a 
világot, a j ezsuitáktól, a keres;r.tyénségnek orgyilkosait61 m egszabn.dította, 

1s1 R osáry Domokos: B evezetés a magyar történelem forrásaiba és il'o-
dalmábo.. II. 1711 - 1825. Bp., 1954. 291-292. - L. még : - y - s: Köz-
lemények a. H éderváry Viczay levéltárból. II. Grossing (helyesebben Gros-
s ingcr) Rudolf Ferenc pofüikai eszméi. (Századok XXXI/ 1897. 798 - 803.) 
- Gesztesi Gijulci: A Rózsa rend. Egy magyar világcsaló o. XVIII. században. 
(l\1agya1· Figyelő II/ 1912. 305- 313.) - Ein Schwindler des 18. Jahrhunderts. 
(Historisch -politische Bliitter für das katholisohe Deutschland CXXXIV/ 
1904. 877 - 886.) 

1811 B irtha József: II. József császár két, levele. (Dunántúli Protestáns 
L ap XV / 1904. 614 - 615.) - Eger-vári: II. 78 - 79. 
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kik1wk neve csupán a hitviták és a Jansenismus történetében lesz felemlítve. 
~Iíg XémeLországban óket ki nem ismerlék, a boldogság forrása. voltak, azon-
hnn Pzek az emberek meghamisították a vallást és abból ocsmány pogány 
kt"pcL, az 6 hiúságuk eszközét és gyalázatos tervöknek takaróját készítették . 
. \ fő ~s l'gyctlen cél, melyet a jezsuiták követtek, abban á ll , hogy dicsöségö-
kf'I és hatalmokat és a világot mély sötétségbe takarják ... .Befolyásuk a 
Tl absh11rg·házra nagyon ismcrows. 11. Ferdinánd és Lipót C'gósz halú.lokig 
n1·m szűntek m og őket v6dclme:mi . Az ifjúság nevelése, a tudoml1ny, a jutal-
llli\k ff'lOsY.t úsa, a legmagasnbb 1ílláF1ok alnym·ése, a királyok fiilo, a király-
nc"k szíve, egyszóval minden, az ő fortélyok, ravasz intézked6sölrnek volL ki-
~wlg(lltut,va. Mindenki Lndja jbl, minő hasznot csinálLak ők u.bból, minő 
1 •·1·vukoL kés:dLeLLek és minő lfüH;OkLLL kovácsoltak a nép szt\nufra. Ha én 
gyíílölni l111 l11ék, megutúlni~ni nzt uz Pmhul'i os;r,Lúlyt, m nly Ff.1w lont. üldözte 
(.H Hóm1it gy<ílölllé tette." 

M ost, ne sokat bajlódjonk ezzel a kérdéssel: hitelesek-e n.z jdé-
zctl Jevelek. tsa Hiszen csak egyetlen olyan részletr()I értesülünk, 
hogy hi:wnyítá'8ra szorulna: l. József gyóntatójának vissza.rende-
lése Jlómálla, s a császár határo;r,ott kiállása mellette. 187 A jezsuiták 
lelkUlet,ének és működésük módjának megítélése azonos Rákóczi 
'éleményéveJ, a fejedelem a:i:onban részletesebben fejtette ki és 
indokolta meg az ellenük elhangzó kifogásokat. Nem nehéz meg-
tnJálni al.Jlmn a brévében, amellyel XIV. Kelemen p1í.pa a rendet 
l ii3. július 21-én felosz]atta,188 Rákóczi érvelését : „A vizsgálat-
nál, amelyet a pápa irán;dtott, vagy irányíttatott, kiderült, hogy 
a legtöbb Yádpont a renddel szemben alapos: beleavatkozik a vi-
lági ügyekbe, egyházi viszály és veszekedés keletkezett s a regu-
laris és secularis klérus közt, .. . kifogásolható alapelveik vannak, 
tekintélyes ~agyont gyűjtöttek. " Még abban js van hasonlóság a 
magyar fejedelem és a pápa között, hogy mind a kettő a végső 
döntés előtt a rend megreformálására:. gondolt : „Reformokkal in-
tézn i el a dolgot, amely a hibák megszüntetéséből s abból állt 
volna, hogy a rendet az ország egyházi felügyelete alá helyezik." 
Az a lényeges különbség kettejük magatartása között, hogy míg a 
pápa „az ésszerűség és kormányzó bölcsesség" tanácsára hallgatva, 
a feloszlatás mellett szóló érvek egy részét „magába zárva tar-
totta", Rák óczi ezek feJsorakoztatásában Rzinte tcljer-Régre töre-

•~e A hi telesség kérésére : Duhr: IL 662. 
187 De nyilván erre az csctr<' utal Duhr (II. 429.) : „Am 30. A ugust 1705 

mahnlt' Clemens XI. den P. Bischoff wegen der E n tlassung des \Viener 
Xuntius und der Zurückbcrufung des kaiserliche.n Gesanclten aus Rom, der 
Kaiser sei lllU'ichtig informierL, der Streit gereiche der l<irche 7.tt grossem 
~d1aden, sd oine Freude für dio Feinde." - Bischoff helyzetére az udvarban: 
Duhr: !I. <128. 

t1J8 Sza·szay Pál: XIV. K olom en pápának a jezsuita rendet eltörlő bullája. 
(Prot Nfüíns Egyházi Ó.'l fakoln.i Lnp xxv n / 1884. 1 160 - 1 lGS„ 11 90 - 11 !lti„ 
J21)8 - L2(i2.) 
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kedett azért, mert az ő célja az ország rendjeinek felvilágosítása 
volt: egy országigazgató fejedelem válasza konkrét kérdésekre 
- konkrét politikai program megvalósítása érdekében. A pápai 
bréve és a fejedelmi válasz azonban egyaránt erre a tényeken ala-
puló meggyőződésre épült: „A Jézus Társaság nem tudja m~r azt a 
hasznos munkát végezni, amelynek céljára alapíttatott." Öncélú 
intézménnyé deformálódott. 

II. József levele Choiseul hercegnek számunkra különösen azért 
hasznos, mert visszautal az osztrák jezsuiták I. J ózsef-korabeli 
helyzetére és befolyására, mely sok tekintetben meghatározta a 
jezsuiták viselkedését a Rákóczi uralma alatt levő magya.r terü-
leteken. Az angol követi jelentések időnként jelezték a változást. 

„A papoknak és jezsuitáknak - írta 1710-ben az angol követ - nincs 
ugyan olyan hitelük, mint az előbbi kormány alatt. illindazáltal az udvart 
ájtatoskodó szellem hatja át, mely e lég haLa.Lmas al'ra, hogy tt csúszúl'i 
államok üdvót s a közjót ká1·osítsa." 

Nem teljesedett hát Stepney jóslata, ki 1705-ben „az új császár-
tól többet remélt, mert sem ő, sem ministere nincsenek annyira a 
jezsuiták hatalma alatt, mint elődjeik voltak".!. J ózsef a jezsuitá-
kat nem ked\elte, csakhogy mégis ők uralkodtak rajta, mert az 
új miniszter, Seilern báró az ő emberük volt. „Egészen mindegy 
- írta a porosz követ - , Seilernnel vagy a jezsuitákkal érint-
kezünk-e. "189 Viszont I. József a franciabarát pápával, IX. Kele-
mennel kitört viszálykodásában (1706-1709) „erélyesen érvé-
nyesíteni tudta császári jogait". Ebben a szituációban válik ért-
hetővé az a bonyodalom, amely a csá.szár gyóntatója körül kelet-
kezett. Az eset szenvedő hőse Bischoff Engelbert atya volt.190 

II. József Choiseul hercegnek és Aranda grófnak írt levelével 
azórt jó foglalkoznunk, mert jelzik azt a légkört, amelyben lehet-
ségessé, sőt szükségessé vált egy „rebellis", a Habsburg-ház 
uralma ellen „lázadó" magyar fejedelem jezsuitákat leleplező trak-
tátusának kiadá.sa. További v izsgálatot és megfontolást kíván 
l\1ályusz Elemér véleménye: 

1s9 Acsády Ignác: Magyarország története I. Lipót 6s I. József korában. 
1657-1711. Bp., 1898. (A l\Iagyar Nemzet TÖL'ténote. VII.) 578-582.: 
I. József és a jezsuiták. Az új kormány tagjairól Bruyninx : Vagy csak„subti-
litásoka.t kereső jezsuit.a eszill< va.n", vagy még ilyen sincs. - Simonyi Ernő: 
Angol diplomatiai iratok ll. Rákóczi Ferencz korára. ll. Pest. 1873. 76 - 80. 
(Ai·chivum Rákóczio.num. II. oszt. II.) 

ieo Kramer, Hans: Habsbw·g ~nd l'tom in don Jahren 1708 - 1709. Inns-
bruck, 1936. (Publikat ionen des Östeneichischen Historischen Institutes in 
Rom. ill.) 
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,,A janzenizmusnak sincs semmi kapcsolata II. József felfogásával. A 
bécsi janzenisták legfeljebb a jezsuiták iránti idegenkcdósét növelheti.ék s 
azt a meggyőződését erősíthették, hogy a katholikus hitélet őszintébbé és 
igazabbá. tételéhez szükséges a ceremóniák s mindannak elhagyása, amit 
Loyolai Ignác rendje oly nagy odaadással fejlesztgetett. " 1t 1 

Choiseul herceg példája - bár politikai pályafutása 1770 végén 
következott bukásával véget ért - bizonyára nagy hatást gyako-
rolt Józsefre. A herceg fontos személy volt az osztrák politika szá-
mára: ő hozta létre 1757-ben az osztrák-francia szövetséget. 
Odahaza „midőn a királyt - XV. Lajost - a jezsuita rend eltör-
lésére bírta, népszerűsége emelkedett". „Azonban még tovább 
ment: föltette magában, hogy Franciaországot a római kúriától 
teljesen függetleníti és független gallikán egyházat szervez. "102 

Pedig ő is a jezsuiták vezetése alatt végezte iskoláit, akárcsak Rá-
kóczi. 

A.randa gróf „mint a francia felvilágosodott irány híve, számos 
reformot léptetett életbe, az egyházi visszaéléseket megszüntette, 
az inquizíció hatalmát megszorította, a jezsuitákat Spanyolor-
szágból kiűzette 1767-ben". Az ő befolyását jelzi: a spanyol udvar 
követelte leghevesebben a pápától a rend feloszlatását. „A spa-
nyol király felmutatta klérusa nyilatkozatát, amely teljesen egyet-
értett vele és követeléseivel. "193 II. Józsefk.ritikájá.t a rendről akár 
be lehetne illeszteni a Responsióba. Ara.ndával árult egy gyéké-
nyen, hozzá írt levele miért lenne hát hamisítvány1 

A .Responsio kiadástörténetére, a II. József alatt működő állami 
cenzúra történetére nézve is, fontos kérdés: milyon szituáció vagy 
éppen megfontolás tette lehetővé egy olyan kiadvány megjelené-
sét a birodalom fővárosában, amely címlapján Rákóczi nevét vi-
seli 1 Hiszen húsz esztendővel megjelenése előtt oktalan kegyetlen-
séggel bosszultak meg egy Rákóczi nevét emlegető, gyermekesen 
naiv parasztmegmozdulást;194 hiszen az uralkodó reformtörekvé-
sei ellen a kiváltságait féltő nemesség a Rák6czi-11ótával tiltako-
zott. rns Mária Terézia uralkodása alatt tartalma miatt sem lehetett 
volna kiadni, mert Rákóczi elismerte a protestánsok vallássza-
badsághoz való jogát, s elítélte az ellenreformáció - II. József 

191 Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. II. József és a magyar protes-
tantizmus. Bp., 1939. 118. (A Magyar Protestantizmus Történetének For-
rásai.) 

mchoiseul hercegről (1719-1785): Mangold Lajos: A Pallas nagy 
lexikona. IV. (1893.) 231. 

193 Aranda. grófról (1718-1799): Theisz GyuJ,a. Uo. II. (1893.) 6. 
194 Thaly Kálmán: Adalékok az 1735-iki .Péró-, s 1754-iki Törő-, Pct,hó-

és Bujdosó-féle népforrongáa történetéhez. (Századok IV / 1870. 30- .) 
m Esze Tamás: Őszi harmat után. It XXXVill/1950. 04- 70.) 



trónra lépéséig használt - módszereit. A negyedik - a professzusi 
- fogadalom eltörlését követelte, mellyel a jezsuiták engedelmes-
séget és az eretnekek kiirtását fogadták meg: 

„Ami o. fogadalom másik felét, az eL·etnekségek kiirtását illeti, az ilyen 
fogadás ott, hol az állam érdeke a. különböző felekezeteket háborítlanul 
tűrni s törvény által biztosítani kénytelen, a közbékével homlokegyenest 
ellenkeúk." „A jezsuiták az akatholikusok elleni nagy buzgalmukkal és 
szenvedélyükkel ... az eretnekek lelkét erőszakosan a t•óm. katholikus egy-
ház iránt inkább izgat ják, mintengeszt;elik, inkább ingerelnek, mint meggyőz
nek. . .. A róm. katholikus egyházat, midőn erőszakkal akarják kiterjesz-
teni, pusztítják, s az álUllok elidegenített lelkeket szétszórják, elziillesztik." 

II. J ózsef az állami cenzúrabizottságot teljesen függetlenítette 
az egyházi befolyástól. Nem valószínű, hogy az editor a cenzúra 
jóváhagyását kérte volna. A R esponsio még József cenzúrapoliti-
kájának első, liberális szakaszában látott napvilágot, amikor az 
uralkodó - a kor felfogásához mérten - szabad tevékenységet 
engedett íróknak, könyvnyomtatóknak, röpiratszerzőknek.190 

A kortársak szemében Rákóczi traktátusa aligha volt több, mint 
a felburjánzó pamfletirodalom egyik tagja, mely eredetéről sem-
mit sem árult el az olvasónak. )Iégis alig hihető: egy Rákóczi-irat 
kiadásához ne kértek volna tanácsot valakitől. 

Az is valószínűtlen, hogy Józsefet ne tájékoztatták volna róla. 
Ha olvasta, miért tiltotta volna az az uralkodó, ki akaratlanul is 
Rákóczi nyomdokába lépett, az ő valláspolitikai koncepcióját va-
lósította meg birodalma egész területén: érvényt szerzett az álla-
mi szuverenitásnak az egyház gyakorlatilag is tapasztalható ha-
talmi igényeivel szemben, s „Róma befolyásának visszaszorítása 
érdekében egész sorát adta ki azon rendeleteknek, meJlyekkel a 
pápát elzárta a magyar egyháztól, s ezt vallási ügyekben is az 
államhatalomnak rendelte a.iá", s nem csupán a jezsuita-kérdés-
ben, a protestánsok dolgában, az oktatás területén, de még a temp-
lomi kultusz purifikálásában is azonos elveket vallott és valósított 
meg. 

„Rendeleteit - mondot.ta Szekfü Gyula, az a történeLfró, aki megértette a 
je7.suitákat, de képtelen volt megérteni Rákóczit és II. Józsefet - fobronia-
nus szellemű papoknak és libertinus pamphletíróknak hangos kórusa kisé1·te 
örömujjongással a székvt\rosban, s annak hatásaként nálunk is mi.ndinkább 
Voltaire szcllomóben működött a oenzm·a, melyet teljesen világivá tett és 
amelyeknek gyakorlatilag alig éL·tékesíthet6 útbaigazításokat adott, így 

ioo Sashegyi Oszkár: Zensur und Geisterfreiheit untor Joseph II. Beitrag 
zur KulLurgeschichte cler Habsbw-gisehen Lander. Bp., 1958. (Studia. Ris-
toriea Aeademino Scienliarum Hungarieae. 16.) 

7* 99 



azt:,, hogy »jó~ könyveket, áteresszen, »rosszakat4 ne : imakönyveket eltiltott 
és az egyházat, vallást, pápát szidalmazó munkákat terjesztésre bocsá-
tott." 

Nagy hiba volna, ha mi e kórus egyik szólamának tekintenénk 
ezután a fejedelem Res1wnsióját. Tanulmányunk készítgetése 
közben nem az említett bécsi „kórusra" gondoltunk, hanem azok-
ra a névtelen literátorokra, akik a XVIII. század folyamán a Res-
ponsiót rejtve őrizték, másolgatták, kézről kézre adták. Kétségte-
len : a mű a korai egyházi felvilágosodás fundamentális irata volt. 
Egy vallási tekintetben izgatott korban a magyarok Rákóczi mon-
danivalóján tűnődve jutottak el az ő felismeréséhez: előbb a 
„Patria", azután a „Religio". 

A XIX. század elején újból kiakartákadniaResponsiót. Anyom-
da számára készült kézirata a nádasdladányi Nádasdy-könyvtár-
ban maradt fenn, 1947-ben az Országos Széchényi Könyvtárba 
került. Címlapja: Litterae seu Suplicatio sex Comitatuum ad Prin-
ci pem Rakotzy in ca7tsa exilii Societatis J esu cum Principis Respon-
sio typis expresso. Viennae Pcinnoniae. MDCCCXVI. iuxta auto-
yraphum cuius etiam stricte servata ortographia. 198 Kiadását ki ter-
vezte? miért nem valósult meg? mi a magyarázata a különös imp-
resszumnak? - ezek is a Responsio-probléma ama kérdései közé 
tat"toznak, amelyekre nem tudtunk feleletet adni. 

te7 Szek/11 Gyula: Magyar történet.. 2. bőv. kia<l. Bp., 1936. V. 43 - 47.: 
Az egyházi kérdés; a jozefinizmus. 

198 OSZK Oct. Lat. 702. -
A tervezett kiadvány tartalma: a) a hat váJ:megye folyamodványa, 

b) a jezsuiták proLesLációja, e) a l{esponsio 1 784. évi kiadásá.nak hibátlan 
példánya. 
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BÍRÓ FERENC 

„MI'rSODA AZ ISTEN . .. ?"i 
(BESS:ENYEI l!:S A „S!'JNOZJZ:\IUS") 

Bessenyei György 1779 elején megjelent A Holmijának egyik 
legfontosabb, de ugyanakkor legtalányosabb mondatát az V. 
részben, az Emberi szív című írásban olvashatjuk. Így szól : „Míg 
a Testi embert nem ismertem, nagyságát tsudáltam; de mikor 
belé láttam, szemeimet földnek szegezvén tölle elfordultam." (36.) 
A mondat azért fontos, mert egy megtett fordulatról szóló vallo-
más (s mint ilyen alighanem egyedülálló a fiatal Bessenyeinél) s a 
„ Testi ember" kitétel miatt rejtélyes: vajon mit jelent e fogalom, 
amelyet ő előbb csodált, majd „szemeit földnek szegezvén" tőle 
elfordult? A ,.Testi ember" kifejezéssel találkozunk néhányszor 
Bessenyei fiatalkori írásaiban - egyik itteni értelme (vö. A Holmi 
XLID. Rész Az anglus Jungnal~ 19-dik éjtszakája a jó erköltsról. 
366.) Y oung, természetesen a franciául olvasott Young eszményé-
nek, a mélyen, de racionalista módon vallásos, sztoikus módra 
erényes és boldog bölcsének ellenképét nevezi meg, a „világnak 
fiát", aki boldogságát nem az erényben találja meg, hanem a világi, 
külséS dolgoktól teszi függővé. Lényegóben ezt ismétli meg egy 
másik, szintén 1779-ben, a Magyar nézővel együtt megjelent írás, 
a Gondolat e világról is. Itt - az igazi boldogság útjait keresvén -
így kiált fel : „Mitsoda a testi embed Mitsoda a világiság~" 

Csakhogy ez a jelentés nehezen illeszthetéS az idézett Holmi-
mondatba, hiszen Bessenyei viszonyát magához a „világi", bol-
dogságát a „külséS dolgok" által kereső emberhez nem a „csodá-
lat" jellemezte, de nom is jellemezhette : ez nem egy ei,;zmény reve-
lációja volt a fiatal testőr számára, hanom egy, az emberre vonat-
kozó igazság felismerése, az, hogy testi vonásaink határoznak meg 
bennünket, hogy „érzékenyek" vagyunk. (Vö. ItK 1962. 2- 3. 
199-219.) S ahogy igent mondott a boldogság új, nem sztoikus 
programjára (amely gondolatvilágának eredendő motívumai közé 
tartozik), ugyanúgy meglátta rögtön azt is, hogy a testi meghatá-
rozottság nagyon is keserves sorsot ró az emberre. Már pályája kez-

1 R észlet; egy, a fiatal Bessenyeiről és fróllarátairól szóló monográfiából. 
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detén, Az embernek próbája Toldalékában közölt Parides-heroidá-
ban, elszámolt az ember, az Í(Jy látott ember morális és egziszten-
ciális esendőségével, kiszolgáltatottságával - amit helátott s 
amiért küzdött (de amit nem csodálhatott), a boldogság új prog-
ramja volt, magának az ombernek, a bűnös vagy kiszolgáltatott, 
érzékeny, „testi" embernek látványa éppen hogy riadalommal 
töltötte el. S ebből a szempontból A Holmi nem mutat változást 
a pályakezdő fiatalember álláspontjához képest - hogy itt ohben 
az éJ'telemben semmiféle „elfordulás" nem történt,, 1\7.t már az 
idézett mondat közvetlen folytatása is mutatja: „Mi1c;oda Ben-
nünk a léleknek ereje~ azé melly által szívünknek gyermekes in-
dulatai meg fojtatnak~ ah! melly távol járunk e ~zcrentsétül. 
va~y szerentsétlenségtől mert nevezni sem tudom!" (36-37.) 
A hajdani félelem a testiség puszta hatalmától éppen úgy jelen 
van itt, mint ama „külső dolgok"-on alapuló boldogság vonzása, 
hiszen nem tudja, „szerentsé"-nck vagy „szerentsétlenség"-nek 
nevezze „gyermekes indulataink"-nak, testiségünk legszélsősé
gesebb megnyilvánulásainak elfojtását. De tudjuk azt is, hogy 
A Holmiban számos cikkely van, amelyben a fiatal filozófus éppen 
a ,.világiság" érdekében perel a sztoikus-keresztényi er6nnyel, s 
ezek közül az egyik éppen az emlegetett Young-részlet szövegébe 
iktatott polemil.'US költeményben s a fordítást követő fejezetben 
oh'asható. 

Az érzékenység, a „testiség" mint erkölcs és magatartás 
Bessenyei számára nem \Olt eszmény, s így nem is fordulhatott 
el tőle „szemeit földnek szegezvén" - eleve keserves tanulságo-
kat is magába rejtő igazság volt, amelynek érvénye és jellege 
tulajdonképpen változatlanul áll. Csakhogy a „világiság" nem 
csupán erkölcsi álláspontként, egy boldogság-programon alapuló 
magatartásként képzelhető el - s ezt éppen az mutatja, hogy 
a „testi ember" kifejezés egy6b előfordulásai magukba foglalják 
a „világiság" filozófiai oldalát, jelentését is. Az 1777-es Die 
Geschii.fte der Einsamkeit egyik francia nyelvű levelében az ifjú 
filozófus szembeállítja egymással az „bomme spirituel"-t s az 
.. homme corporel"-t - de itt egészen nyilvánvaló, hogy az 
„homme corporel" = filozófus (olyan filozófus egyébként, aki-
től ő már részben elfordult, hiszen „en merne tems" akar lenni 
mind a kettő). De ugyanez a jelentés bukkan fel az emlegetett 
mondat közvetlen szövegkörnyezetében is. Bessenyei az előző, 
TV. Rész (Örök test, materia univer) lábjegyzeteiben azzal fogla-
latoskodik, hogy az idegen filozófiai terminus technikusoknak 
magyar nevet adjon - í.gy lesz a szubsztanciából „belső volt", 
n teológiából „szent tudomány", a filozófusból „világ tudó", 
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a fizikából „test tudomány" s itt, közvetlenül az idézett vallo-
mást megelőző lapon találjuk a következő definíciókat is: „örök 
testségbe esni, Materialismust hinni, vallani" s néhány sorral 
alább, már a lábjegyzet lágjegyzeteként : „örök testi ember, 
Materialista . . . " - Fontos megjegyezni, hogy sem az egyik, sem 
a másik írás nem szerepel más Holmi-redakciókban, láthatóan 
egy időszak terméke mind a kettő, sőt az Örök test . . . -nek az 
Emberi szív tulajdonképpen a folytatása: az a „nagy természet"-
et vizsgálja, ez utóbbi pedig rátér a „kis természet"-re, azaz: 
az emberre - azzal is kezd()dik, hogy „Van az örök testben a 
többi teremtett dolgok között egy kis alkotmány . . . " . - A 
folyamatosság logikailag és terminológiailag is szembeötlő. 

Az idézett mondat ily módon azonban azt jelenti, hogy Besse-
nyei lemondott, illetve - mert ez lesz a teljesebb igazság - le 
akart mondani a „világiság" egy bizonyos filozófiájáról, hogy 
elfordult attól, akit valójában „csodált", a materialista filozó-
fustól. 

I. 
De vajon mit ért Bessenyei „Materialismus" -on - ezt a kérdést 

annál is inkább fontos feltenni, mert az említett lábjegyzetekbe 
foglalt s igen szabatos meghatározása eltér attól a materializmus-
fogalomtól, amelyet egy időben számon kért tőle a szakirodalom .11a 
Szerinte ugyanis materialista az, „ki Istennek Világnak egy Ter-
mészetet ád, az I stennek el ál természetitől". (35.) A 34„ 35. 
lapok lábjegyzetei ezzel a felfogással való vitának jegyében ké-
szültek, azokat a „világ-tudó"-ka.t cáfolja, akik „a nagy Minden-
nek, tsak ugyan azon egy örök testet adják belső voltul" s más, 
„józan" gondolkodókra hivatkozva teszi fel a kérdést: „De 
mitsoda vad okoskodás módja is azt állítani, hogy a nagy Ter-
mészet, Isten~" Határozottan leszögezi, hogy a „nagy Min-
den"-t két dolog alkotja, a „nagy Természet" s a tőle külön, 
„saját természetében" létez() teremtő. - Nyilvánvaló tehát, hogy 
Bessenyei nem d'Holbachhal s a Systeme de la nature rendszeré-
vel viaskodik itt - hiszen tudjuk, hogy a filozófus, aki „Istennek, 
világnak egy természetet ad", Spinoza, a felfogás, amelyet Besse-
nyei az „ igen józanul" okoskodókkal cáfol, a híres Deus sive natura. 

Az immár megtagadott „testi ember" filozófiája azonban nem 
volt azonos az Etika rendszerével sem - a filozófia, amelyről 
A Holmi lábjegyzeteiben szó esik, elsősorban annak a „spinoziz-
mus"-nak mély, lényeglátó ismeretét mutatja, amely a francia 

1/• Bruckner János: A matel·ia.lista Bessenyei György. It 1905. 3. sz. 11 - 28. 
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irodalomban (ebben a Bessenyei által elsősorban ismert s tisztelt 
irodalomban) a század első felében a „libre pensée" egyik jelleg-
zetes megnyilvánulása volt. S ha a nagy holland filozófus neve 
gyakran elő is bukkan e kor szabadgondolkodóinak túlnyomó-
részt titkosan terjedő irodalmában - 11eve alatt, rá hivatkozva 
nem rendszerének hű és pontos interpretációi terjedtek, hanem 
inkább a materialista gondolat hagyományos, az antikvitásból 
és a reneszánsz természetfilozófiájából származó koncepciói.2 A 
.,spinozizmus" körül kibontakozó küzdelem középpontjában -
mint ezt J. S. Spinknek a „libre pensée" útjáról írt monográfi-
ájában olvashatjuk3 - elséSsorban két s nem is közvetlenül 
Spinoza rendszeréhez kapcsolódó fogalom állt: az egyik éppen 
a Bessenyei által emlegetett „le grand Tout" problémája (tehát 
az istennek olyan definíciója, amely szerint azonos az univer-
zummal), a másik pedig az „anima rwimdi" antikvitásból szárma-
zó aondolata (amely viszont az isten foga.Imát úgy magyarázza, 
mint lelket a világ testén belül) - Bessenyei ezt is jól ismeri, és 
pontosan, noha kissé furcsán interpretálja A Holnii szóban forgó 
lábjegyzeteiben : „Vegyük fel, hogy a nagy Test az az e Világnak 
volta ollyan, mint egy embot·i test, és ő benne az Isten úgy él, 
mint az emberbe test lelke, el hagyván itt a Testetlen lelket. 
Mitsoda rémületes jönne ki a dologbul ... " (35. ) - A Holmi jegy-
zetei tehát mintha pontosan abba a vitába szólnának bele, amely 
a század első felében olyan élesen megosztotta a gondolkodó elmé-
ket - J ean Ehrard írja a „nature" fogamának XVIII. századi 
történetéről szóló mCivében, hogy a transzcendencia filozófusai és 
a ,.pensée immanentiste" képviselői között sokkal élesebb volt 
a szakadás, mint a deisták és a hagyományos hit védői között.4 

! L. elsősorban természetesen az egész kérdés a lapkönyvét : Paul V erniere: 
Spinoza et la pensée francaiso avan t la R6volution. Paris, 1954. I-II. -
A témál már részlct<-sen tárgyalják a kézikönyvek is, itt. a kor filozófiájáról 
szóló, alighanem legjobb öss7.<>foglalásából idé7.ünk, Antoine Adam kitűnő 
könyv(•nck (Le mouvcment philosophiquo dans la premiere m oitié du 
XVIIJ• siccle. P aris, 1967) második fejezetében (La philosophie de la na-
t w·e) ezl ú·ja: .,Un nom r<>venait, souvent dans cette litlerature m aterialiste, 
celui dc Spinoza", s rögtön hoz7.áteszi : „Il f<emble d'ailleurs que son oeuvre, 
séverement pourchosséc par 111 police, n'ait été dircctC'ment conmae que 
d'un pct it. nombro rl'amateuJ's <le livrP.S . . . "; s általában nincs másl'Ól Slf.Ó, 
csak arról, hogy ,.A11x yeux dc>s hommos do cette époquo, Spinoza é tait le 
répré~ mtant b p \us óminent d , la philosophie qui assimilait Diou et la 
nahll"'· .. " (6:3 - 67.l 

a Spin!.:, .J. S. : Fr.mch free-thought from Gassendi to Voltaire. London, 
1960. 2;H! - 239. 

4 JJJhrnrd, .!.: L'idéo de natmo cn Franco dans la premiore moitié de XVIII• 
siöclo. I -II. Paris, 1963. L 95. 
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Bessenyei számára tehát a „pensée immanentiste" jelentette 
a „l\faterialismus"-t, s álláspontja látszólag egyértelmű - ami 
az élesen kifejezésre juttatott distanciát az idézett szövegekben 
megzavarja, az mindössze az „el hagyván itt a Testetlen lelket" 
furcsa kitétele: mintha ez az antik eredetű különbségtétel az 
anima mundi vonatkozásában enyhíthetne valamit ama ;,okos-
kodás" „vad" módján!5 

E z a kis zökkenő azonban nem véletlen elszólás - a beje-
lentett „elfordulás" s a lábjegyzetek éles kitételei Bessenyeinek 
a „vad okoskodás" módjával való küzdelme egy pillanatát idé-
zik csak, maga a ,.pensée immanentiste" a fiatal filozófus gondol-
kodásának egyik fontos és jellegzetes tendenciájaként mutatko-
zik meg. Már a pályakezdés idején, első fentmaradt írásaiban 
feltűnt (vö. ItK 1969. 2-3. 199-219} az Isten és a természet 
közötti túlon túl szoros viszony jelenléte; a fiatal költőt mintha 
már jóYal az Ágis előtt, a Hunyadi L ászló tragédiájához és Az 
embern~k próbájához csatolt T oldalék verseinek és rövid prózai 
elmélkedéseinek idején megragadta volna az Arnauldtól d'Hol-
bachig „spinozizmus"-sal vádolt malebranche-i szisztéma „vision 
en Dieu"-je6 - noha ezek az elemek (ha onnan valók) nyilván 
alaposan egyszerűsített formában bukkannak elő nála. Hiszen 
itt a természet azért éledt az „Isten kebelében", hogy e szoros 
kapcsolattal igazolja, mintegy a teremtő akaratával összhangba 
hozza az „érzékeny"-nek, testi meghatározottságúnak, termé-
szetinek látott embert. S ez az ideológusi kiindulópont sa velejá-
ró lendület már önmagában is veszélyeket rejt, hiszen szá-
mára nem a keresztény hit újszerű védelme volt a feladat -

s Nem enyhít, hiszen a „ponsée immanontiste" botrányos voltának nem 
fol tét.olc, hogy a „világ lclko" meg legyen fosztva értelmi képességtől. 
Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy pontosan a Bessenyei kitétele 
mögötti képzetet bfrálja. meg a >...'VIT. század egyik szabndgondolkodója, a 
Go.ssendi filozófiáját nópszei·űsítő F'. Bernier. Munkájának - Abrégé de la 
philosophie dt! iVfr. Gassentli. A Pa1·is, MDCLXXV - utolsó fejezetében, 
„Si le monde est. aniroé" cím alatt az Ame du monde fogalmáról ír, szerinte 
„prétcnrlre ... qu'il puisse y avoir une Ame universelle du monde qui soit in-
corporelle, qui soi mE>me cboso que la substanco divine . .. c'est une errour 
... c'cst uno impilié insupport.able ... " Itt nyilvánvalóan a kartezianizmos 
„v4.lszedclmes spinozista implikáció"-jál'ól van szó - Bessenyei könnyelmü 
közbevetése csak azért. íródhatott le, mert 6 moI"őben másfajta immanen-
tista szisztémát ismer. 

0 Ami iga11ságtalan ugyan, viszont tény - vö. Holbach: A természet rend-
sze1·0. Bp., 1954. 2. rész, V. fejezet. 
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szinte természetesnek mondható tehát, hogy az istenben éledő 
természet képezte könnyen, a század első felének hitvédői által 
annyiszor elátkozott „spinozizmus"-tól való félelem érzete nélkül 
tűnik át a természettel összeolvadó, illetve annak „tápláló lol-
kéül", „erejéül" szolgáló isten képzetébe. - Hogyha a ,,vad 
okoskodás" módja szerint „valamit látsz e Világban, úgy annak 
mind Isten részeinek kellene lenni" (.t.l Holmi. 35.), akkor nom 
pontosan a vad okoskodás módja kísért-e Az elmér'ül című ifjú-
kori költeményben: „ ... Ennek kebelébül a világ elterjedt / Belsé) 
részeiben a természet éledt. / Felettünk, a lattunk, bennünk, 
mindenütt van / Élji.ink vagy múljunk bár, megmaradunk ab-
ban. . . /Ez az erő nekünk (1gy tetszik sehol sints / De mégis 
szemléled, akármerre tekints ... " - vagy az El-ragadtatásban, 
ahol egyenesen a „nagy természet láthatatlan lelkének" mondja 
az istent, ő, aki évek múlva A Holmiban „rémületes"-nek nevezi 
ezt az elgondolást. De ugyancsak az Et-ragadtatásban állítja a 
teremtőről azt is, hogy „E világon körül elterjedt léte /Semminek 
ő rajta kívül (!) nincs élete ... " - s ez a vélemény elég feltűnő 
ellentétben van azokkal, akikkel A Holmiban majd egyetért, akik 
„igen józanul gondolkodván" az „Istent testetlen voltnak veszik, 
ki az örök testet külön(!) magától alkotta, melly szerint attul Ter-
mészeti be úgy különbözik, mint a nem Test a testtől, és a Teremtő 
a teremtéstől". S Az embernek próbája Toldalékának Istenről szóló 
prózai elmélkedésében, kegyesnek tetsző szólamokba ágyazottan 
ugyan, de nem éppen a teremtőtől a transzcendens létet megtagadó 
„vad okoskodás" módja sejlik-e elő: „ ... nincsen olyan elevenség 
mellynek tápláló lelke ne volna. Mitsoda e Világnak ereje, melly 
életet ád1 Isten, örökkévalóság, véghetetlen hatalom, ki mindenbe 
mindenütt van, s személye sehol sem találtatik." 

Szóltunk az ifjú filozófus további útjáról is, itt csak röviden 
utalunk arra, hogy így a rossz problémája, a „probleme du mal" 
számára különös élességgel vetődik fel, hiszen a „rossz"-nak a 
forrása az ő számára éppen az a „ természet", amelyet a teremtővel 
látott olyan szoros-azonos kapcsolatban - s hogy a teremtőt 
csak úgy tudja mentesíteni a vádak alól, ha éppen az ellenkező 
irányba, a távolba, az individuális sorssal szemben való közöm-
bösség irányába taszítja. Ehhez Pope Essai on man-je szolgált 
kalauzul: az I sten itt csak a „minden" gondviselője, és semmilyen 
„egyes" kedvéért nem szegi meg általános törvényeit - nem 
hibáztatható tehát a világban található, de csak részleges rosszért. 
Ily módon a teremtő fogalma a fiatal Bessenyei számára előbb 
úgy jelent meg, mint amely szinte magába olvasztotta a természe-
tet s összekeveredett vele - azután viszont úgy, hogy csak mini-
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máJis és igen távoli kapcsol~tot tart fent a természettel. A pope-i 
világkép optimizmusát az Agis tragédiáját író ifjú politikus vonja 
kéts6gbe - (l. Egy drámai mű 1772-b6l. In: Mesterség és alkotás. 
Bp., 1972. 9-32.) - a tragédia utójátékában, az Ágiáris keservé-
ben a Pope által sugallt, csak a „minden "-re kiterjedő, az indi-
viduálissal szemben viszont érdektelen providencia-fogalommal 
elégedetlen, ellene fellázadó költő tolla alatt a természet hatalmas, 
az istenekkel dacoló s őket megsemmisítő erővel támad fel újra. 
A tragédia utójátékának igazi „csolekm6nye" a természe~-foga
Jomnak ez a szinte sorról sorra követliető metamorfózisa, s Agiáris 
filozofikus dekJamációjának csúc1:11.io11tján mintegy összeolvad és 
szélsőséges megfogn..lmazást kap az imént még külön, egymást kö-
vetve jelentkező két tendencia, a természetbe olvadó teremtő 
képzete s Pope-é, amely közömbös az egyes ember sorsával szem-
ben; a filozofikus kifakadások csúcspontján a közömbös „istenek" -
et elnyeli a természet, amely így maga válik istenné: „Hatalmas 
természet, I sten voltod hogy áll~" - Ebhez a p illanathoz (amely az 
1772-es esztendő utolsó hónapjaiban volt) még vissza kell térnünk, 
most azonban azt kelJ - úgy véljük: teljes joggal - megállapí-
tanunk, hogy az l 7i9-ben megjelent, de minden valószínűség 
szerint még 1778 vége táján elkészült A Holmi tanulmány olyan 
világfelfogástól „fordul el", amelyhez a fiatal filozófus már 1771-
72-ben, indulásakor, igen közel járt, sőt, gyakran annak a. nyelvén 
beszélt. 

De nemcsak a pályakezdő költő írásaiban van jelen ama „vad 
okoskodás" módjának tendenciája - ott kísért ez félreismerhe-
tetlenül A Holmi tanulmányaiban is, amelyeket pedig az a gon-
dolkodó írt meg, aki bejelentette „elfordulását". 

Mert ha a tagadás erőteljesnek látszik is, megszólalnak még 
furcsa. hangok, akadnak különös elszólások A Holmiban is. Ma-
gának az Orök test, materia univer utolsó lábjegyzetének bizony-
talankodó befejezése is ellentétben van az egész polémia lényegé-
ben egyértelmű távolságtartást kifejező tónusával: „Mikor érünk 
azon időkre, hol az emberek e részbe meg fogják magokat nyug-
tatni, és mindnyájan egy módon gondolkodni. Mikor mutatya 
fel köztünk az a halandó magát, ki meg magyarázza mi az örök 
test, és mi az I sten Természet." (35.) A cáfolattól oda jutottunk, 
hogy a kérdés nyitott - de valami hasonlót sejtet az a vita is, 
amelyet Bessenyei a VIII. Részben ( Böltseségnek köve vagy lapis 
philosoph) az örök 6letet keresőkkel folytat. (64- 73.) „Ha a kö 
kereső tudósok, hinni találnák, hogy Isten különös természetbe 
nintsen, hanem tsak a nagy Természot maga I stenség, í1gy tsak a 
természet éltető Lelkét kellene az öröl< Testböl azzal együt ki huznj, 
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valamelly kis üvegbe. De ha hiszik, hogy Isten van külön 'l'er mé-
szetétül a maga Természetibe, úgy lehetetlen azt is nem hinni hogy 
ő benne van tsak az életnek magva, mellyet többé nem Teremtet 
dologba, hanem éppen az ő 'l'ermészetibe, személy szerint való 
t ulajdonságaiba, hatalmába kellene keresni, s azokbul ki huzni." 
(67.) Ami itt figyelemre méltó, nem csupán az, hogy Bessenyei 
egyformán elfogadja - vita nélkül - mind a két kiindulópontot, 
hanem az is, hogy ő maga teremti ezt meg mint két egyenlő esélyt: 
az előbbit, a „spinozista" gondolatot ő maga kölcsönzi a kőkeresők
nek - „hinni taláJnák" esetleg a.zt - , a másikról viszont tudja, 
hogy „hiszik". Úgy idézi egymás mellett ezt a kót lehetséges, 
természet-isten viszonyra vonatkozó elgondolást, mint két egy-
formán elképzelhető, egyenjogú magyarázatot.7 De furcsa kité-
telekkel találkozunk a lélek imájában is (XXdik Rész Bessenyei 
Györ(Jy és lelke. Hannculik beszéd. 169- 173.), a 16lek úgy szólít-
ja meg a teremtőt, h.?gy az éppen ama „grand Tout"-ra utal -
fékeérthetetlenül : „Orökk6val6 Minden, Isten, ki a lott dolgo-
kat karjaidon tarto? .. . " (169.), majd nem sokkal alább azt is 
olvashatjuk : „ . .. Igy szólok magamba I sten, mert nem látom 
kiterjPdésednek véghetetlenségét ... " (171.) - itt viszont a lélek 
mintha a spinozai szubsztancia egyik attribútumához fordulna a 
teremtő hel~ett. (Figyelmeztetni szeretnénk arra, hogy ennek a 
különö imának a logikája, érvelési módja nagJ"on hasonlít a 
d'holbachi Systeme de la nature-ben olvasható ateista imára -
amelyről még kell beszélnünk - , a lélek hitbeli-vaUásbeli eset-

• \ajon a. „kőkeresók" mögött nem a testórtársat, az aranycsinálással is 
foglalkozó rózsakeresztcst, Báróczi Sándor alakját kell mcgsejLenünk? 
(Báróczi ilyen kapcsolataira, tevékenysógéro l. Eckhardt Sándor: Magyar 
rózsakeresztesek. Minerva, 1922. 208- 223.) S vajon - így - Báróczi tö-
rekvései mögött nem ugyanazt a filozófiai megfontolást kell m1'glátnunk, 
amelyet Bessenyei idéz, tehát a „ponsée immanentisLo" egy fajtú,ját? Hogy 
az alkímia s egyéb misztikus spo.'inilációk mögöt.t ilyesfajta megfontolások 
voltak, al'l'a vonatkozóan Boger Oharbonncl munkája (La pt•nsée italicnne 
au XVI• siecle et le courant libertin. l)uris, 1922.) ér<lek1;s és dgon<lolkodtató 
a<lalékkal szolgál: az „alchimio" - és nem csupán Húliábon s nem csak a 
XVI. században - „se fondait sur co principe que la matierc est w10 par 
la subslance, diverse par les qualités; que l'on peutdépouilJcrplusoumoins 
complétement une substance donnée scs quolités qui la caraclrrisent; et le. 
révélir de qualités nouvelles; qu'aiosi, les substances peuvent se modificr par 
des •échangesc mutuels . . . " (201 - 202.) S ha. tudjuk, hogy a „magyar Mar-
montel" is hasonlóképpen képzelte el a. halál utáni létet a Bessenyri György 
társaságában közzétett vel'Sében (Barátaimhoz. 53-54.), mint pl. Barcsay a 
„hívság látásakor" - akkor talán jogos a hipotézis: ez a fajta, „spinozista.'' 
jellegű „Mat.erialismus" szolgált filozófiukénL Bárócziuak, ő óppcn innen vált 
a magyar felvilágosodás „Nachtsoito"-jént'.k egyik legjellegzoLcscbb képvise-
lőjévé. 
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leges tévelygéseiért itt is magára a teremtőre hárítja a felelősséget, 
mint d' .Elolbachnál az ateista az esetleg létező istenre hitetlensé-
géért.) - De különös befejezése van magának az Örök test: ma-
teria univer című elmélkedésnek is, itt, éppen a „vad okoskodás" 
módját cáfoló lábjegyzetek fölött, abban a mondatban, amely 
még elfért a lapon, az istent „alkotó természet"-nek nevezi -
ami a spinozai natura naturans pontos magyar megfelelője - , 
s úgy véli, ki kellene még deríteni, hogy ez „mitsoclás, és minémű 
egyessége(!) van az alkotott dologgal" . (35.) 

Annyira más a nyelv a főszövegben és a lábjegyzetekben, hogy 
azt gondolhatnánk: ironikus bújócskát játszik Bessenyei - de 
elég valószínűtlen, hogy erről lenne szó. Ezek a furcsa elszólások 
már inkább csak azt jelzik hogy a filozófus „testi ember "-től 
való elfordulása megtörtént ugyan, de korántsem olyan egyértel-
mű határozottsággal, ahogy egyik, talán különösen riadt pillana-
tában állította. A gondolkodó elbizonytalanodásáról kell beszélni 
- ahogy Bessenyei gondolkodói zavaráról, materialista-monista 
és idealista-dualista tendenciák közötti ingadozásáról árulkodnak 
A Holmi kifejezetten filozófiai tárgyú írásai, s ahogy hasonló 
jellegű zavar figyelhető meg a hetvenes évek második felében 
készült írásai jelentős részében is. 

Ez a zavarodottság az ekkor töprengő Bessenyei általános 
jellemzőjeként mutatkozik, láthatóan egy akart (de következetessé 
alakítani nem tudott) idea.lista álláspont és egy belátott (de vala-
miért meghaladni szándékozott) materialista jellegű „systeme" 
vonzásának gyakran kétségbeesett konfúziót szülő, mert egyidejű 
jelenlétéről van szó. 

Kíséreljük meg nyomon követni a filozófusi töprengések meg-
osztottságának változatait, kutatván - A Hohni kifejezetten 
filozófiai tárgyú írásaitól kezdve visszafelé - e megosztottság 
feltételeit, okait és eredetót, hiszen 1772 végén, az Ágiáris keser-
vének ötszáz soros filozófusi monológja még nagyon is az egyértel-
műség, a „probleme du mal" legmarkánsabb megoldása, a „Ha-
talmas természet, Isten voltod, hogy áll?" kérdés felé haladt. 

II. 

Bessenyei - elég köztudott - nem tartozott a javítgató, 
szövegeiket klasszicista műgonddal csiszoló szerzők közé, nála 
(mint A Holmi egyik írásában is elmondja) a gondolat és írás 
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között nincs elvi különbség,8 az írás - és a beszéd - így spontánul 
tükrözi a gondolkodás folyamatát, zökkenőit is. Ez azonban éppen 
nem a korrekciós szándékok hiányát jelenti, valójában annak egy 
sajátos mozzanatáról van szó - a javítás itt azt jelenti, hogy 
Bessenyei újra s újra el()veszi ugyanazt a kérdést, igyekszik újra 
megközelíteni, mert a korábbi megoldási kísérlettel már - le-
het, hogy a következő pillanatban - elégedetlen. Ennek egyik 
jellegzetes példáját éppen A Holllni filozófiai tárgyú írásai nyújt-
ják, ezek ugyanis lényegében egy probléma, a lélek fogalma körül 
felmerülő gondjait járják körül - még pl. a szubsztancia („belső 
volt") felett elmélkedő Örök test: matéria univer című tanulmány 
jelentős része is éppen úgy ezzel foglalkozik, mint ahogy a Moz-
gás (VId ik Rész, 48- 55.) igazi magva, ihlető problémája is ezzel 
függ össze. - A filozófus inkább a dilemmának ugrik neki újra s 
újra a javítás helyett, egy gondolatmenetet, ill. szöveget lát nivaló-
an soha nem korrigál, feltűnő, hogy ellentmondásait minden 
különösebb aggály nélkül hagyja úgy - mintha csak magában 
töprengene. Bizonyos, hogy nem félt az olvasóközönségtől s a 
krit ikától - talán azért sem, mert sejtette: dilemmáira igazi, 
minden lehető ellenvet ésére válaszoló megoldást a legnagyobb 
francia „Világ t udó" kortársai sem tudtak volna nyújtani. 

1. A Holniifilozófusaelsősorban lélekről beszél tehát. Igazságnak 
tudja s rögtön ontja - a Lélek , és test (fildik Rész, 18 - 27.), vala-
mint a Vér tűz (Vlldik R ész, 55 - 64.) című írásokban - a tapasz-
talat bizonyságait arra vonatkozóan, hogy a lélek és elme a testtől 
függ, hogy közöttük nagyon szoros kapcsolat van, hogy tehát 
(nyilvánvaló, hogy ez van háttérban) szubsztanciájuk nem külön-
bözik. Ugyanakkor azonban furcsa módon igazságnak szeretné 
megőrizni azt is, hogy a lélek és test egymástól „megkülönbözte-
tett" dolgok, s így a test nem hathat a lélekre, hogy tehát a lélek 
szabad a testi behatásoktól. A kétfajta törekvés merőben ellen-
tétes voltát természetesen ő is észreveszi („Egy kevés bajunk 
támad itt ... " mondja a 20. lapon), s azzal igyekszik feloldani, 
hogy felhasználva az antikvitás filozófiájának a XVII. században 
(Gassendil) újra fontos szerephez jutó megoldását, különbséget 

8 A H olmi, X X XII. Rész Tanítás, írás-rn6dja (282- 285.): „Érzése van 
az embernek ollyan, m elynek nagysága már tovább semmiféle szolló.snak 
formáját, erejét nom szenyvedheti, s tsak néma"8ágba tart; de gondolat nem 
lehet; m ert mikor dolgot gondolsz, akkor szót is, eszközt is gondolsz. Valaki-
nek a \'ilágon erős gondolkodása módja van, annak vagy ékesen szollásbaJ1, 
\"agy pennában erősnek keU lenni hasonlóul. .. " (284.) 
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tesz a „halhatatlan lélek" és a „testlélek" között.9 Csakhogy ez a 
megkülönböztetés számára merőben pillanatnyi és alkalmi öt-
let marad, el is feledkezik róla rögtön - a legtöbbször meg sem 
kísérli, hogy antinómiáit ezzel a közvetítő fogalommal oldja fel. 
Az ellentmondások pedig minduntalan felbukkannak: „Kell ben-
nünk fáradhatatlan, sziintelen gondoló halhatatlan, Testetlen, lé-
leknek lenni ... " írja a ill. Részben (Lélek és test. 19.), ugyan-
ebben a tanulmányban viszont, a 21. lapon ezt olvashatjuk: 
„ ... engedjük meg a Lélek fáradhatását, külömben el kel téved-
nünk halhatatlan lelkünknek isméretibe. Az el fáradhatás, úgy is 
a léleknek halandóságát nem bizonyíttya." Felveti a lólek meg-
bomlásának kérdését is, a „testlélek" kategóriája azonban ezzel 
kapcsolatban sem jut újra eszébe : „Ne mondgyuk, hogy az em-
berbe e változás a halhatatlan lelket meg tagadja, hanem keressük 
okát a testbe." (23.) Következésképpen: „A halhatatlan lélek 
meg marad változás nélkül, hanem a Testnek azon részei bomla-
nak meg, mellyeken ő magát ki mutatni szokta." (24.) Mert: 
„ ... meg foghatatlan dolog, hogy Testetlenség, Testségnek válto-
zásai alá rekesztethessen." (24.) - De akkor miért engedte meg a 
lélek „fárad.hatását", s miért olvashatjuk szinte rögtön, a 26. la-
pon a következőket: „Hisszük, hogy testetlen lelkünk van, melly 
testünkbe lakik, tapasztallyuk, hogy testünknek minden válto-
zásai, egyenesen szaladnak lelkünkbe ... " 

De ugyanígy zavarban van, amikor a lélekre vonatkozó másik 
kérdésről elmélkedik, arról, hogy származhat-e a testből „~es
tetlenség'', visszavezethető-e egymásra e két dolog. Az Örök 
test: materia univer-ben - noha itt is kísért a másik lehetőség -
tagadó az álláspontja: „Nem lehet hát közönségesen hinni, hogy a 
lélek, melly Testetlenség, eredetit az örök testből venné." (28.) 
A kérdést, amelyre itt taga-0.óan válaszol, a VJidik, Vér tűz című 

11 A kettős lélek gondolatának - a.mely Bessenyei A Holmijának vonat-
kozó cikkelyeiben ismét s ismét felmerül - hosszú, az antikvitásba visz-
szanyúló Löl'ténete van. Bessenyei interp1·etációja (mely gyökeresen idegen 
a kartezianizmustól) Gassendinek és kövot6inek felfogására omlékeztet -
amit, a skolasztika még t.ökéletes egységben látott, azt ők állították egymással 
szembe. Az ame aensitive ós az ame immaterielle között a XVII. század gassen-
dista. libertinusai éppen azért tették meg a. különbséget, hogy fedezzék ma-
gukat: az ame imroatereille-t a vallásra. hagyták, a. másikat (Bessenyei 
„tostlelké"-nek megfelelőjét) viszont a. tudomány számára. tá1·t.ották fent: 
ez anyagi „lélek" volt, s ők mindent magya1·áztak vele. (1. H. Kirkin~: 
Les origines de la conception modeme de l'homme machine. Helsinki, 1960. 
162. -t6l.) Ugyanez a. megoszlás van jelen Bessenyeinél is, de e kettősség 
felmerülése nála. egy oldöntésre váró dilemma elodá.zá.sa.: a. lólek szabadsága. 
az 6 számára valóban komoly tét. 
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részben újra felveti: „Mi módon tsinálhatna elmélkedést a vér, 
test, tsont, in, bör, hus, s.a.t. Elmélkedést mondom, melly sem 
vér, sem bör, sem hus, sem tsont, egy szoval nem test?" (61.) 
Itt azonban már tud rá választ, a hegedű példáját idézi, amely 
test s amelyből hang jön - „testől származot nem test". (62.) 
„Törd öszve azonban a hegedűt, és keresd fel hangját, notáját. 
Bontsd meg az Embernek véri folyását, agya velejét, és keresd 
osztán józan okoskodását ... " (62.) E példa előbukkan másutt is 
nála, ott azonban nem kap észbe, mint itt, mert a következő be-
kezdésben siet figyelmeztetni olvasóját: „Ezeket mind az éltető 
Lélekről gondold, az az a Test lélekről. .. " (62.) De hogyha a 
„testlélek" gondol, akkor a 21. lapon miért tulajdonította csak 
„halhatatlan lelkünknek" a „mélly okoskodást" - s hogyha így 
mégis megoldotta a dilemmát, akkor a következő, 63. lapon miért 
kell a teremtő mély és átláthatatlan bölcsességére hivatkozni, 
„ki testünkbe testetlen Lelket helyheztet hogy az által szenyved-
jen, szenyvedhessen, s azomba attól külömböző dolog légyen!" -
elfeledve ismét a „testlélek" közbülső kategóriáját? 

Éppen ez az utolsó, a teremtőre hagyatkozó mondat győzhet 
meg bennünket: Bessenyei valójában nincs meggyőződve a két-
fajta lélek létezéséről - szükségmegoldás ez, amely láthatóan csak 
akkor jut eszébe, ha közvetleuül fenyegeti a lélekre vonatkozó s 
számára egyformán fontos két, de egymást kizáró igazság kon-
frontációja. A „testlélek" fogalma csak fedezék, amely mögé 
egyrészt a nagyon fontos, de a materialista magyarázattal szem-
ben védtelennek tetsző idealista álláspontot bújtatja - de másrészt 
ez szolgál menedékül a materialista kiindulópont nyilvánvaló 
iga.zságai számára is: a hit, a vallás tekintetéből óva vonatkoztatja 
néha erre a fogalomra a „természetből" okoskodó filozófus tapasz-
talatait, amelyek úgy mutatják, hogy a lélek eredetében és léte-
zésében egyformán „t esti", anyagi jelleglí.. - Noha a „testlél:ek" bi-
zonyosan alkalmas fogalom lehetne valamilyen egyeztetésre, A 
Holmi filozófusa nem használja ezt ki, fontosabb számára a két-
fajta igazság egyidejű fenntartása - hogy tehát a lélek testi, 
anyagi eredetű és meghatározottságú, s hogy a lélek szabad, nincs 
a testi változások alá „rekesztve". 

A Holminak a lélekről szóló írásaiban tehát két princípium 
'etélkedik : egy materialista, természet elvű és egy idealista, amely 
az ő számára közvetlenül nem igazolható, csak a hitre való hivat-
kozással. A fiatal filozófus - s innen származik minden konfú-
zió - nern választ közöttük, a kettős igény ébren tar tása nyilván-
\alóan fontosabb számára, mint egy békítő „systeme" kialakítása, 
amelyre a lehetőség a „testlélek" fogalma révén előtte állt. S ha 
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Bessenyei nem is tudott megszabadulni az „esprit de systeme"-
té51, az „esprit systematique" jelenléte elég feltűnő még zaklatott, 
ellentmondásoktól szabdalt gondolatvilágában is - hiszen ugyan-
az az antinómia, amely olyan élesen osztja meg a lélekre \Onatko-
zó gondolatait, jelen van a hetvenes évek második felében készült 
írásai túlnyomó részében is - ahol zavarral, ellent.mondással ta-
lá lkozunk, bizonyosak lehetünk benne, hogy valamil:ven módon a 
„természet" és a „hit" küzdelme okozza azt. E vetélkedés érez-
teti hatását A Holmival egy esztendőben, 1779-ben megjelent 
Magyar néző és Gondolat e 'llilágról című munkáiban is, csak míg 
az antinómia A Holmiban a lélek elvont, lényegében metafizikai 
jellegű problémájának szintjén nyilatkozott meg, addig e két 
írás történelmi „szemléi" k onkrétabb ter ületekre vezetik az ol-
vasót : segítségükkel közelebb juthatunk a természet és hit szem-
befordulásának okához, eredetéhez is. A két fogalom itt - mint 
Bessenyei igen sok írásában - erkölcsi princípiumként szerepel, 
az a kérdés vár eldöntésre, hogy vajon a természet vagy a hit biz-
tosítja-e az ember erkölcsi készségeit, a moralitás alapját - s 
bár a töprengő filozófus ozt a kérdést eldönti, a furcsa azonban 
az, hogy ennek ellenére nem tud választani közöttük : a két elv 
változatlanul szemben áll egymással, pedig itt is kínálkozik egy 
közvetítő fogalom, amelyet azonban ő nem használ (nem hasz-
nálhat) fel megoldásként. 

2. Az említett két, 1779-es írás egyik érdekessége ugyanis éppen 
az, hogy bennük elő-előbukkan egy erkölcsi jellegű „t ermészet 
törvénye" - ahogy a francia kortársak nevezték: „loi naturelle"10 

- létezésének reménye. A Gondolat e világról jelentős részében 

10 A fogalom történetét (amely a század számára talán a természet.jog 
filozófusaival, majd Sbafiesburynek Hobbes elleni vitájával kezdődik) 
természetesen lehetetlen még csak vázolni is - mindenesetre tény, hogy o. 
„loi naturelle" léw a deizmus erkölcstanának egyik alaptétele (vö. Voltetire 
költeménye, Poeme sur la loi naturclle), do ha más alapokról is, a XVIll. 
század francia materialistáinak túlnyomó része is hitt a „természeti morál" 
létében: a század első felének általános véleménye szerint nincs ellenlét a 
„loi natlll'elle" ós a „loi civile" között sem. Ehrard: i. m . Nature et sociéLé 
cím(i XV HJ. fejezete ezekkel a mondatokkal kezdődik : „L'homme est 
naturellement. sociable. Cont1·c la désolante philosophie de Hobbes le demi 
siecle tout entier ne se lasso pas de lo proclamer ... " (471.) A puszta „tcr-
mészet"-en alapuló moralitás csak Bessenyei francia kortársainál válik kér-
désessé - vö. Ludassy Mária: A De l'Esprit vitája. a „Valóra váltjuk a filo-
zófia ígéreteit" című monográfiában (Bp., 1972.) 9- 96. - Bessenyei vo-
natkozó szövegei világosan mutatják, hogy s1Aimára éppen egy hobbesi jol-
legu, minden nemíi isteni tervet, célszerGsógot nélkülöző, materialista, de 
francia kortársaitól különbö"-Ő természet-fogalom teszi kétségessé ama „<·r· 
kölcsi természet törvénye" lélc::r.ését. 
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az emberi okosságban csalódott Bessenyei szól: az ő számára 
a természet rokonszenves, erkölcsi princípiumot biztosító fogalom. 
A „természetet" nyomja itt el az „el részegedett emberi okosko-
dás", a „tudatlanság éjjele", amelyben a „természet kibujdosik 
magából". De a.zután a „rabbá lett természet láncait szélylyel 
-,zaggatván magáról, megöli gyilkosait", a teremtő, a sokáig csak 
a, „hallgató egekben" lakó Isten a földre hajol - így „vezetott 
a természet magához, melyet lehelv6n elfelejtettünk volt" . - A 
„loi naturelle" bizakodó fuvallata 6rződik itt - csakhogy az írás 
eleje és befejezése is egészen más nyelven szól! Az első mondatok-
ban a természetet éppen mint ellenséges hatalmat látjuk: „Keser-
ves természet, kimagyarázhatatlan romlottság! Te ki szüntelenül 
ldvánsz, de soha abba, mellyel bírsz, megelégedést nem találhatsz, 
ki új -új vágyódásra ragadta.tol és hogyha a világot bírnád, több 
világnak bú:odalmáért sóhajtanál, miért nem nyugszol~" S ebből 
logikusan következik, hogy (nem a természetben) „csak lélekben 
és igaz emberségben lehet valóságos nagyság . .. " - hogy azután 
egy (!)bekezdésen belül forduljon meg a fogalom előjele. 

Nem tudjuk meg tehát pontosan, hogy mit is akart mondani 
a tlágról szóló gondolatával (az írás végén megint a természet 
rabságában levő ember sorsát panaszolja) - de hasonló jellegű 
zavarra fut ki a Magyar néző című hires röpirata is, ez a sziszte-
matikus és logikus szemle, amely pedig már éppen a lehetséges 
megoldás - gyakorlati megoldás - esélyeit támogatandó készült. 
Bemutatja, mennyi vérengzést okoztak a hit ügyei, s ez alól termé-
szetesen nem volt kivétel a kereszténység sem: „Erkölcs, vallás, 
szokás, törvény, békesség ezer meg ezer hányattatás alá van vet-
Ye ... " Átugrik szemlére Ázsia, Afrika, Amerika lakóihoz, hogy a 
millió rossz szokás, tévelygés láttára és leírása után felkiáltson : 
,,Látod mivé lesz az ember revelatio nélküli", s bibliai idézetek 
- egyébként a legvilágiasabb idézetek - következnek a keresz-
tény hit magasabbrend\íségének igazolására. De ezután váratlanul 
megint megváltoztatja gondolatmenetének irányát, s új példákat 
idéz arra, hogy a pogányok is „szinte úgy igyekeztek az igazságot 
ismerni, mint mi" ! Ebben a furcsa helyzetben - nincs a természet-
ben erkölcsi törvény s így kell a hit, a ;,revelatio", viszont hit 
nélkül, „tsupa természetből" is fel lehet fedezni az igazságot 
- tehát két egyformán igaznak tudott, de egymással ellenkező 
állítást védve valójában lehetetlen megítélni a hit dolgait, hiszen 
tény, hogy a természeti „va-dság" ellen Európában sokat segített 
a >allás, de éppen a kereszténység szolgál a térítés torz változataira 
is megdöbbentő példatárral - míg a „józan okosság"-gal való 
térítésre a ,,vad szokások"-nak alávetett és „revelatio nélkül" élt 
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pogányoknál leljük a történeteket. Kell a hit, hiszen fegyelmezi, 
szelídíti a természet vadságát, de tulajdonképpen mégsem kell, 
hiszen új indulatokat szül és új vadságokat, a pogányok vadak, 
tele vannak rossz szokásokkal, s mégis mennyi józanság található 
náluk - a gondolatok antinómiákba futnak ugyanúgy, ahogy oda 
futottak a lélekről szóló meditációk is. - Olyan „természet"-ről 
van tehát szó, amely csak az ember ösztöneinek, indulatainak, 
tcstiségének uralmát szentesíti, s nem tartalmaz erkölcsi princí-
piumot - vele szemben kell a „revelatio'', amely a lélek autonó-
miáját (s ezzel a moralitás lehetőségét) biztosítja; ugyanakkor 
viszont a hitből vallások szá,rmaztak, amelyek szintén megosztot-
ták az emberi nemet s új vadságokat szültek, úgy tetszik néha, 
hogy mégis inkább a természetben lelhető fel az erkölcsi törvény. 
Néha, mert a moralista Bessenyei számára ez a „loi naturelle" 
lényegében hasonló helyzetben van, mint a filozófus számára a 
„testlélek" fogalma - a közvetítés lehetőségét hordozza magában, 
ez a lehetőség azonban kihasználatlan marad : az erkölcsi „termé-
szet törvényé„-nek fel-felmerülő lehetősége - láttuk - szinte 
egyik mondatról a másikra foszlik szét a töprengő moralista tekin-
tete előtt. s látnivaló, hogy csak azért merül fel, hogy - időnként
'alamennyire tompítsa egy „vad", erhölcsi implikációkat (a.zaz: 
isteni tervet, célszerűséget) nem tartalmazó, a szükségszerűség 
birodalmaként megjelenő hatalmas tennészet és a moralitás lehető
ségét hordozó, szabaddá tevő, de e természetnél mégis gyengébb-
nek tetsző hit közötti feszültséget. 

A „loi naturelle" a moralista Bessenyei számára tehát ugyan-
úgy nem válik igazán érvényes fogalommá, ahogy a filozófus szá-
mára a „testlélek" sem válik azzá : a hetvenes évek második felé-
ben gondolkodását így a természet és a hit közvetlenül összeütköző, 
szisztematikusan, újra s újra felmerülő antinómiája uralja, írásai-
ban ezt a reménytelennek tetsző kört akarja áttörni. 

Munkánk más fejezeteiben (de természetesen még ebben a ta-
nulmányban is) lesz alkalmunk megmutatni a jellegzetes, külön-
féle il'ányú-típusú megnyilatkozásokat, most azonban fontosabb 
figyelmeztetni arra, hogy a fiatal filozófus gondolatvilágának ez 
a megosztottsága kétségkívül újabb fejlemény, olyan helyzet, 
amely első - az Ágis tragédiájával lezáruló - időszakában nem 
volt még meg. Ott(vö.ItK1969. 2-3. 199-219.) az egyik póluson 
egy „systeme", egy átfogó '7ilágmagyarázat kialakításának igénye 
nyilatkozott meg lépten-nyomon, a másik, az ellentétes oldalon vi-
szont éppen a „sok törvény" világát igazoló lendület, törekvés. De 
ez a krízist szülő, mert egymásnak szintén ellentmondó két igye-
kezet nem különíthető el a „természet" és a „hit" fogalmai alap-
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ján: az óhajtott s részben elgondolt „systeme" - hiszen éppen ezért 
szerveződött - egyformán magába foglalta az Istent (tehát a hi-
tet) és a természetet, emlékszünk: az ,.I sten kebelében" éledt ott a 
természet, ugyanakkor viszont a „sok törvény" igazolására célzó 
törekvés is éppen a természet törvényére való hivatkozással (vö. 
A lélelcrül) akarta elfogadtatni a sok hit jogosságát. S amikor ez az 
Istennel összefonódott természet olyan hatalomként tűn ik fel 
előtte, amely elveszíti az cm bcrt„ amikor első ízben mel"Lilt fel igazi 
s úllyal a „problome du mal", akknr sem fordul egymással szembe 
a természet és a hit - a feszültséget Pope Essay on man-je oldja 
fel a maga hűvös, táYoli istenfogalmával. Itt a hit nem kellett 
a természettel szemben, hanem egyszerűen és minden kétséget ki-
záróan i·olt - kérdésessé csak az vált, hogy milyen, s számára 
(ideiglenesen, mert az Ágiáris lcserve már a bomlás igen előreha
ladott stácliumát mutatja) egy deista istenkép nyújtott megol-
dást. 

A bit e deista átalakulása az első időszakban a Teremtő „men-
tesítése" (saját hite megnyugtatása) érdekében történt meg -
a második korszakban oly feltűnően felmerülő s első (felületes) 
pillantásra mély vallásos érzést tükröző motívum, a „kell a hit" 
viszont immár nem az Isten, nem saját hite, hanem az ember 
\'iJági sorsa szempontjából válik fontos kérdéssé. Egy látnivalóan 
mindeuható és „kegyetlen" természet elől menekülő filozófus szá-
mára van jelentősége: az az erkölcsi jellegű „ természet törvénye", 
amely említett két írásában felmerült, legtöbbször még csak eszé-
be sem jut, noha számos munkájában ütközik össze a természet 
és a hit - az a hit, amely egyedül lehet a moralitás alapja. Erre 
rnnatkozó, jellegzetes fejtegetésekkel találkozunk - egyebek 
között - a Törvények útja című tanulmányában is, ahol a termé-
:-zot hatalmas erőként jelenik meg, de olyan erőként, amelyben 
nincs érvényes, megnyilatkozni tudó erkölcsi princípium - s a 
filozófust elrettenti a „természet rabságá"-ban, egy vak szükség-
szerűség foglyaként látott emberiség sorsának látványa. „A ter-
mé:ozetnek igazságai ott is, ahol azok megesmértetnek, az erőszak
nuk és a bűnnek eltávolítására nem elégségesek" - jelenti ki 
többek között, s felteszi a kérdést: „mit tennénk a világbul, ba az 
a tör~ény fel állhatna, hogy a ki hatalmasabb, igazabb is légyen~" 
A termé:;zet csak ezt a törvényt tudja érvényre juttatni, érthető, 
ha azt kezeli el fejtegetni, hogy „a hit a természet felett vagyon". 
A hit Yédője szól tehát itt, furcsának tűnhet, hogy ezt az írását 
is visszautasította a cenzúra - a cenzornak azonban jó szeme 
\'Olt, a tanulmány egésze olyan politikai-államelméleti koncepciót 
tartalmaz (s ennek szolgálatában áll a „hitvédelem" is), amely 
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gyökeresen szemben áll a monarchia érvényes ideológiájával. De 
a természet és a hit ha.son ló szemben állását - azaz: az erkölcs 
nélküli természet meghátrálását az erkölcsöt magába foglaló hit 
előtt - tartalmazza egy másik, szintén az évtized második felében 
keletkezett fontos írása, a Tudós társaság című párbeszédes mű is. 11 

Az egyik szereplőben nem nehéz felfedeznünk Bessenyei alteregó-
ját, Kodort„ a tépelődő filozófusi (más fejezetben szólni fogunk 
róla: válságban levő materialista filozófus ő) Sondi, a teol6guA 
vigasztalja meg - nem a hit igaz, hanem szükséges Yoltát bi?.o-
nyítva neki, amellyel ő meg is elégszik. Kodor - pedig azt is 
mondja még: „A termés?.ei, bad.tom, isteni dolog" - ugyanis 
elsősorban szintén azon töpreng, hogy „meddig mehet az ember 
tsupa természetből s mennyire zabolázhatja a magába való rosz-
szat . .. " A válasz ismerős: az embereket „tsupa természetből 
úgy, mint közjavok és örökös boldogságok kívánja, vezérelni nem 
lehet", amiből nyilvánvalóan köYetkezik Sondi okfejtésének belá-
tása: „keli a bit." - Ugyanerről a kérdésről (s lényegében ugya11-
így) esik szó az 1777-es esztendő második felében megjelent Die 
Oeschéi/te der Einsamkeilhez csatolt francia nyelvű levelezésben 
is - itt az ismeretlen barát azt írja neki e különös kis kötet kap-
csán, hogy jó filozófusnak és költőnek tartja őt, de ebben a munká-
ban megvan az a hibá,ja, hogy jó teológusnak is akar látszani. (84.) 
Bessenyei védekezik a jó teológus vád ellen, de az „homme spiri-
tuel"-t megvédi az „homme naturel ou purement corporel"-lel 
szemben. Az igazi filozófusnak, írja (85.), a „bien public"-et kell 
szem előtt tartania, s erre az „homme eorporel" filozófiáját alka.1-
matlannak látja. A „ tsu pa természet" -en alapuló filozófiából itt 
sem vezethető le moralitás: „Etes vous persuadés, que chaque 
vérité philosophique, ou purement naturelle, travaileroit pour le 
bonheur commun des hommes, si on la publioit par tout~"(85.) 
- kérdezi, s éppen a „ bonheur eommun", a moralitás érdekében 
kezdi el fejtegetni, hogy „il faut respeetor la religion ... " 

De - ha .A Holminak a lélekről meditáló filozófusa nem is tu-
dott választani, a moralista számára (úgy tetszik) eldőlt a kérdés: 

11 A cenzw·a által belilLoLt A Lörvénynck úLját, és a 'J'u<.lós társaaúgoL 
(A magya1· nemzetnek szokásah·ul ... -lal s a bizLosra vehetően ifjúkori 
Hunyadi-eposszal együtt) Bessenyei l 778·ban - kéziratban - a pálosok 
pesti Könyvtárának adta. át. Elkészülésük ideje minden valószinűség sze-
rint 1777-re, esetleg valamivel korábbra tehető - 1. Gálos: i. m. 223. A Tu-
dós társaságot, Gálos (i. m. lSJ .) ugyan 1775 végét·o helyezi, de felhívja. a 
figyelmet az 1777-ben megjelent Die Gcschtift.e der Einsomkeittel való 
rokon vonásafra is. A szóban fotgó két munka. o. Vajt.hó László által szerkcsz. 
tett Magyar frodalmi Ritkosógok soroza.Lban jelent meg, cg~ ütL, a S!.H'OZl\L 
1. köLeLekónt. 
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a „hit a természet felett vagyon", a „kell a hit", az „il faut res-
pecter la religion" - ez a különböző írásokból is visszhangzó 
motívum arról tanúskodik, hogy a moralista a „tsupa természet"-
tel szemben egyértelműen az erkölcsi princípiumot egyedül biztosí-
tani képes hit oldalára állt. Ez a látszólag egyértelmű döntés 
azonban - ha az idézett megnyilatkozásokat visszahelyezzük 
Bessenyei velük egy periódusban készült írásai közé - valójában 
csak egy antinómiának egyik s még csak nem is az erőteljesebb 
oldalaként mutatkozik. 

TII. 

Mert a két princípiumnak, a természetnek és a hitnek vetélkedése 
távolról sem zárul le annak az igazságnak (véglegesnek tetsző) be-
látásával, hogy a természetben nincs erkölcsi törvény - miközben 
meg-megújulnak a moralista kételyeinek megnyilatkozásai, a ter-
mészet nem csupán újra s újra előretör, de éppen az ő szólama 
hangzik erőteljesebben! A fiatal filozófus nagyon is gyakran lát-
szik feledni fenntartásait: a hetvenes évek második felében készült 
írásainak feltűnő vonása, hogy bennük a természet nemcsak el-
utasított, de elfogadott, nemcsak „vad", de „édes" hatalom is. 
Hiszen a boldogság számára változatlanul az „érzékenység" - az-
az: az ember testiségének, „földi" mivoltának, a benne munkáló 
természetnek - kielégítését jelenti elsősorban ; változatlanul érvé-
nyes igazság, amelynek „lehetetlen ellene mondani", hogy érzé-
kenységünknek (természetünknek) kell kedveznünk boldogságunk 
érdekében. „Filozófia nincs természet ellen" - ezt a spinozai 
hangzású (eredetű?) mondatot A Filozófus című vígjáték hőse, 
P arménio mondja ki abban a munkában, amely egy esztendőben, 
1777-ben, jelent meg a Die Geschafte der Einsamkeittel (ahol pedig 
olyan látványosan szorul háttérbe a „vérité philosophique ou pure-
ment naturelle" a „religion" mögött) - s e vígjáték színpadán 
a szereplőknek aligha van fontosabb dolga annál, hogy a természe-
tet ünnepeljék. Szavailn·a hamarosan A Holmi írásainak egy egész 
vonulata visszhangzik, s itt - egyebek között- a sztoikus szerzők
kel folytatott éles „pennacsatáit" is közzéteszi a filozófus, tilta-
koz"Va a morál ellen, amely meg akarja fosztani érzékenységétől 
az emberi természetet, de ahol még a nagyra becsült Edward 
Younggal is vitába száll s arra figyelmeztet, hogy „Nem kell ter-
mészetünk folytani egészlen". De tovább „él" ebben az időszak
ban a természet úgy is, mint egy bizonyos fajta fegyver az „ál-
orcás" világ leleplezésére - ennek, a természet hatalmának van 
alávetve az emberi nem, minden egyéb csak színlelés, képmutatás, 
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tévelygés. A magyar nemzetek szokásairul . .. című munkájához 
(amelyet egy kézirat őrzött meg a Tudós társasággal) frt Tudósításá-
ban a moralista minden aggályoskodását félreszorítja az indulat: 
„Mennyit papolnak, parancsolnak az ellen, hogy ne kívánd n. 
másét, ne egyél, igyál sokat, ne szerelmeskedj más lányával, fele-
ségével, ne cifrázd magad, ne óhajts magadnak gazdagságot, áld-
jad azt, n.k i bánt, mégis csak kereskedünk, eszünk-iszunk, szerel-
meskedünk, veszekszünk, pompázunk mind papostul együtt. Igaz-
ság a természet, tévelygés a többi." De magában a műben, ebben 
a XI. századi magyar történelem eseményei felett szemléző esszé-
ben is fontos szereplő a természet - s nyoma sincs vele kapcsolat-
ban semmiféle fenntartásnak. 

A természet ugyanannak a gondolkodónak tetszik igazságnak , 
aki a természetben nem lát erkölcsi törvényt- s akinek más pilla-
natokban éppen ezért „kell a hit". 

Említettük már azt is, hogy a moralista antinómiáival mennyire 
párhuzamosan futnak a filozófuséi: a „természet" és a „hit" ugyan-
úgy, hasonló jelleggel szolgál alapfogalomként az erkölcsről és a 
metafizikai problémáról (a lélekről) töprengő gondolkodónak; ahogy 
a moralista számára a természet egy erkölcsi princípiumot - kö-
vetkezésképpen: isteni tervet, célszerűséget, finalitást - nélkülöző 
világot implikál, ugyanúgy szolgál a természet A Holmi filozófusa 
számára egy materialista, anyagelvű, egy szubsztanciát feltételező 
világmagyarázat kiindulópontjául. E materialista jellegű magya-
xázatokat () meg akarja haladni, de elég feltűnő, hogy az idealista 
alapról biztosítható igények jelenléte ellenére igazán összefüggő 
és koherens gondolatmenetet csak a „tsupa természet"-ből kün-
dulva tud leírni, akkor, amikor pl. a descartes-i idea innate-val 
vitatkozik (Ildik Rész Sz'llletet tudomány vagy idea innata. 13 - 18.) 
- vagy pl. a Mozgás című H olmi-írásban (VIdik Rész, 48 - 55.), 
ahol nemcsak azt fejti ki, hogy a mozgás inherens az anyaggal, 
hanem - teljesen a korabeli materializmus nyelvén beszélve -
felvázolja az anyag nagy körfogásának vízióját is.12 Az idealista 
álláspont vonzereje semmi hasonlóra nem inspirálja, csupán annak 
makacs és elszánt ismételgetésére, hogy a lélek még sincs a testi 
változá.sok alá rekesztve, hogy tehát a lélek mégis szabad. 

u A szóba kerülő fogalmak történ etének, a korabeli gondolkodásban 
elfoglalt helyüknek felvázolására. itt természetesen nincs terünk, a tanul-
mányban csak a gondolatmenethez közvetlenül kapcsolódó témákat érint-
hetjük. Egyéb kérdések (mint pl. az itt említett idea innata) összefogla-
lására csak a késziilő kritikai kiadás jegyzotanyagában kerülhet sor. A moz-
gásról szóló A Holmi-írásba foglal t gondolatok jellemzéséhez mindenes<lrc 
1. Antoine Adam: i. m. 66. 
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A het venes évek második felében töprengő filozófus számára a 
„természet" az erőteljesebb fogalom (ebből kiindulva nyilván-
valóan már belátott igazságokról beszél) - a gondolkodó helyzetét 
azonban mégis az antinómia, a „természet" és a „hit" vetélkedése 
határozza meg. S ha ennek működését, egy bizonyos megoldás felé 
haladó mozgását munkánk következő fejezeteiben tárgyaljuk is 
részletesebben, azt az eddig elmondottak alapján is megállapit-
hatjuk , hogy a világiság és a moralitás igénye fordult számára 
tragikusan szembe egymással, hogy az ő világisága olyan termé-
szetfogalomra épül, amely nem tartalmaz erkölcsi törvényt, az 
ember innen nézve a „természet rabságában" (a vak szükségszerű
ség birodalmában) él - a moralista viszont éppen ezért nem talál-
hat máshol igazi t ámaszt, mint a hitben, de ennek egyéb igazságai 
ellenkeznek a t ermészet alapján belátott s számára „ellene álhatat-
lan" érvényű elgondolásokkal. Mind a két fogalom egyoldalú (hi-
szen vagy az erkölcs hiányzik belőle, vagy a „föld" ), viszonyuk 
éppen ezért lebegő, bizonytalan - s a filozófus gondolkodása 
sokszor éppen ezt a bizonytalanságot tükrözi. A fiatal Bessenyei 
egyik legnagyobb teljesítményét mégis éppen ebben a bizonyta-
lanságban, a bizonytalanság fenntartásában kell meglátnunk, 
abban tehát, hogy nem választ véglegesen a számára morál nélkül 
megjelenő világ és a „föld n élkül" megjelenő morál között, illetve 
hogy mind a kettőt választja . Mert zavarát vagy egy-egy pillanat 
'égletes választását közvetlenül kifejező írásait ugyan nyilván-
valóan nem, de ezt a dilemmát meg tudta volna védeni a legjobb 
párizsi szalonokban is. Bizonytalanságában osztozott pl. ennek az 
annyira másfajta világnak egyik zseniális alakja - a fiatal filo-
zófus gondja ugyanis a lényeget illetően a helvetiusi De l' Esprit 
Re/utation ján dolgozó Diderot-éval rokon.13 

A mi kérdésünk azonban most az, hogy hogyau alakult ki ez 
a helyzet - hiszen láttuk, hogy 1772 decembere előtt még más 
rendszerben mozogtak Bessenyei töprengései. 

1777-ben, a Bessenyei György társasága című kötetben megje-
lent Bessenyeinek egy különös írása az Egy pro/essorhoz című 

ia Ez a. különös rokonság éppen a.zárt jöhetet t lét re, m ert B essenyei 
dere egy bangsólyozottan e1·kölcsi implikációk nélküli, mondhatni „vak " 
i:ermészetfogalol)lIIlal számol - olyan szigorú s végletes determinizmussal, 
amely szinte maga váltja ki az ellenkezést. Ellentmondásai m élyén így ta-
lálhatunk rá. ugyanolyan jellegű bizonytalansá1;trn, mint am elyek Diderot 
„contradiction"-ja it hívják létre. (Vö. M auzi: i. m. 253 - 255.) Azt termé-
szetesen nem kell külön mondani, hogy Diderot -nál esetleg remekművek 
között fedezhetjük fel a kettősséget - olyan kettősséget, amely Bessenyei-
n él kétségbeesett konfúziót, zűrzavart szül. 
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levél (35.), amely mintha éppen a fentebb vázolt problémára, 
való ráébredés egyik első fázisáról adna hírt. Ebben az évtized 
közepe táján (esetleg valamivel előbb) keletkezett levélben ugyan-
az a „természet törvénye" t(ínik fel, amelyet annyira ostromolt 
helyzetben láttunk a Gondolat e világr6lban, de itt mintha először 
és mintha írás közben döbbenne rá ana, hogy a „loi naturelle"-
nek az ő egyéb meggondolásai körében t ulajdonképpen nincs 
helye. Az ismeretlen „professzornak" egy - de négyszer megis-
mételt - kérdést tesz fel a filozófus, s ez így szól: „Mióta a ter-
mészet magát megérzette, szüntelen kérdezi magától, hogy mi-
némű törvényei vannak, és mégis abban meghatározást tenni 
nem tud. Régen törekedtem megtudni, hogy a természet törvé-
nyének igazsága ott, hol benne sem hit, s vallás nem ismértetik, 
szívtül vezéreJtetik-é bizonyosabban avagy lélektüH" A termé-
szet törvényének léte nem képezheti tehát vita tárgyát (nem arra, 
hanem arról kérdez a filozófus), pedig a gondolatmenet első része 
éppen azt fejtegeti, hogy a régi nemzeteknél mindenütt lát unk 
vallást; csakhogy ő ebből nem olyan következtetésre jut, hogy 
pl. a vallás ,, természetes" dolog, hanem arra, hogy „Ezektül már 
meg nem tudhatta a következendő világ, hogy a léleknek és 
testnek törvényei a természetben mitsodások, mivel látjuk,vallá-
sok volt". A levélíró a természet erkölcsi törvényének kérdését 
írása első felében nemcsak élesen és határozottan elkülöníti a 
vallástól, hanem szembe is állítja vele - mintha gunyorosan 
még arra is c6lozna, hogy ebben az ügyben a „professzortól" sem 
vár valami sokat: „Ha a természet magános törvényeit s igaz-
ságait a legrégibb nemzetekben nem láthatjuk, nehéz lesz azok 
között megtanulni, kik már anyjok tejétől fogva akár igaz, akár 
hamis vallásban nevelkedtek .. . " . A levélíró hangja elég fölé-
nyes - csakhogy a fejtegetésekbe belemerülve a létezőnek gon-
dolt s a hittől függetlennek deklarált természeti morál alól (mert 
csak az volt a kérdés : szív vagy lélek biztosítja-e azt) szinte 
észrevétlenül kicsúszik a talaj, fokozatosan kiderül ugyanis, hogy 
mit is jelent igazán a filozófus számára. a „természet törvénye s 
igazsága". Az írás folyamatában - noha nem könnyen és ellen-
állás nélkül - egyre több kétely merül fel ama törvény létére 
vonatkozóan, s azt a fölényes, olykor hetyke hangot, amellyel 
a filozófus először szólítja meg a professzort, az egyre komorabb 
s zavarodottabb tépelődés, az írás eredeti céljáról szinte megfe-
ledkező monologizálás váltja fel. Egyre erőteljesebben merül fel 
az a természet törvénye, amelynek döntő szerepe van, amelyet 
a tapasztalat mutat meg az embernek, s amely ellen neki érdem-
ben, igazán nem lehet érvelni: „ .. . csak nem mindenre ér~ékeny-



ségeink kívánságai által ösztönöztetünk, s vonattatunk, mely 
utunkba a léleknek okoskodása csak világosítani láttatik ... de 
ez ... nagy indulatok ha eloltatik és az erős vágyódásokba nem 
viJágosíthat." - S az utolsó bekezdés nemcsak az egész írás 
összegezése, de rögzült benne az a pillanat is, amikor Bessenyei 
- az eredetileg feltett kérdéssel, az írás induló pozíciójával szö-
ges ellentétben - hirtelen összetartozó dolgokként piJJantja meg 
az erkölcsöt és a hitet, amikor tehát a morál lehetőségo az ő szá-
mára is a hit alapzatára menekül vissza. „ . .. Mi által vezéreltet-
ne egy emberi társaság, ha isteni és emberi törvényeket tőlle 
elvennénk. Kétségkívül tsak szükséges kívánságai után men-
ne ... E hát a természet törvénye; de honnan talált mégis annyi 
nemzet igaz törvényeket magának Isten ismeretin kívül tsupa 
józan okoskodásbul, melyre önnön fenntartásául kényszeríttetett, 
ha a szívnek az okoskodásnál elébbvaló hatalmas törvényei van-
nak? . . . De ezt egyszer megcselekedvén, s Istenböl magának 
törvényeket szabott, szívének kívánságival miért rontja és szegi 
meg azokat?" - A „szív" az ember természeti mivoltának le-
téteményese maradt meg változatlanul, de az „okoskodás" 
(amelyet előzőleg szintén természeti tulajdonságnak tekintett) 
hirtelen elválik a természett61: a mondat első felében még „Isten 
ismeretein kírul" szabott magának törvényeket az értelem, a 
folytatásban azonban ez a lépés a „szív" -től az „okoskodás" -ig 
egyet jelent azzal, hogy az ember „magának Istenbül törvényeket 
szab!". 

Az erkölcsi princípium lehetősége - szinte észrevétlenül ugyan, 
de - a természet birodalmából átsiklik a hit tartománvába. 

A Jlagyar Xézó befejező részében s a Gondolat e vflágr6l-ban, 
e két, 1 í/9-ben megjelent írásban az erkölcsi „loi naturelle" 
láthatóan be szeretne újra épülni a filozófus „természet"-ébe 
- az 1777 előtt keletkezett Egy professorhoz gondolatmenete 
viszont azt mutatja, hogy itt válik ki a „természet"-ből, s meg-
szólal (ha mégoly halkan is) a később felerősödő „kell a hit" 
motívuma. Úgy véljük, Bessenyei ebben az írásban kezd moralis-
ta.ként tekinteni a természetre, s hogy e levél előtt érdemben ezt 
nem tette meg: hiszen az írás első része semmi riadalmat nem mu-
tat még, sőt, a filozófus - aki „Konfutziust mindenek felett 
találta" - néha szinte kötekedni látszik. 

A hetvenes évek végétől visszafelé követve a „természet" és 
a ,,hit" antinómiájának alakulását, talán joggal állapodtunk meg 
e levélnél. A filozófus, aki írni kezdi, nem fél a természettől - de 
emlékezünk : 1772 végén sem a riadalomról volt szó, amikor hős
nője. Ágiáris így kiáltott fel : „Hatalmas természet, Isten voltod 
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hogy álH" Utaltunk rá: ez a kiáltás nem költői fordulat, de nem 
is véletlen szólás volt, hanem egy drámai monológnak álcázott, 
több mint ötszáz soros filozófusi elmélkedés logikus konklúziója. 
De láttuk azt is, hogy Ágiáris elmélkedései szervesen következnek 
szerzőjének addigi töprengéseiből: e különös monológban - mé-
lyen átélve Ágisnak és Kleombrotesnek sorsát (egy, a nemesi 
szabadságot megtartó, de monarchista „közjó" aktuális lehető
ségeit) - Pope-nak csak a „minden"-re figyelő, az egyes ember 
sorsával szemben azonban érdektelen istenfogalma ellen lázad 
fel az ifjú gondolkodó, amely istenfogalom, tudjuk, az Embernek 
próbája révén egy ideig a sajátja is volt. Ágiáris monológjában 
éppen a közömbös „isteneket" kebelezi be a természet - s éppen 
az a filozófus írja le a természet istenvoltára kérdező mondatot, 
akinél a „pensée immanentiste" már ott kísértett az első versek-
ben is. Viszont az évtized közepétől már egyszerre látjuk az 1772-es 
esztendő végén megfogant gondolat félreismerhetetlen filozófiai 
konzekvenciáinak jelenlétét, egy, éppen a természet istenvoltára 
épülő filozófiai rendszer fel-felbukkanó elemeit - s ugyanakkor 
az erre való nsszahatásnak, a moralista és filozófus riadalmának 
megnyilatkozásait. Az 1772-es év végén tehát megérlelődik a.z 
alapgO'Yl.dolat, az 17"70-es évtized második felében - már ellentétes 
igények és gondolatok akadályán is áthatolva - minduntalan 
előtűnnek a.z alapgondolatból következő, arra épülő rendszer 
kidolgozott részletei s ezek révén körvonalai, következésképpen: 
nyilvánvalóan megtörtént valamikor, közben, a rendszer kiala-
kítása is. 

S valóban: Bessenyei munkái között találkozunk egy olyan 
írásgyűjteménnyel, amely éppen ezt a rendszert tartalmazza. 

A szakirodalom által Természet rendje címmel emlegetett (csak 
késői másolatban fennmaradt, s mindmáig kéziratos) kötetről 
van szó,14 amelyben felfedezője, Bruckner János Bessenyei utolsó 
munkáját vélte meglátni, de amelyről a Gálos Rezső által elő
sorolt érvek nyilvánvalóvá tették, hogy bécsi időszak alatt készült, 
s hogy az 1779-ben megjelent AH olmi című kötet első s a későbbi
ek során alaposan átrendezett változata.15 

u OSZK. Kézirattár, Oct. Hung. 508. Az Analecta Poetica című kéz-
fratos kötetben. 

16 Gálos Rezsó monográfiájában (i. m. 195- 212.) Bruckner Jánossal, a 
gyűjtemény felfedezőjével (ItK 1950. 3. 11 - 28.) szemben megnyugtatóan 
bizonyította. be, hogy a Természet x·endje B essenyei bécsi évei alatt kelet-
kezett, s hogy a Természet rendje, a Széll Fa!/"kas által kiadott Holmi frá-
sok (A bihari remete vagy a világ így megyen - Holmi. Debrecen. :MDCCC-
XCIV) s az 1779-ben, Bécsben megjelent A Holmi egymásból alakult. Gálos 
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A csak futólagos olvasás is meggyőzhet bennünket : ezekben az 
írásokban valóban az a „systeme" rajzolódik elénk - itt éppen an-
nak a „vad gondolkodás módjának" rendszeres kifejtésével talál-
kozunk, amelytől A Holrni filozófusa „fordul el" majd úgy, hogy 
közben (a másik pillanatban) újra visszafogadja annak lényeges, 
döntő elemeit; itt a természet valóban maga az I sten, de ugyanak-
kor úgy is megjelenik, mint a „Világ lelke"; itt csak egy szubsz-
tancia van, az anyag, s lélek és gondolkodás ammk attribútuma; 
itt a filozófus elsősorban azt akarja bebizonyítani, hogy a termé-
szet nem tartalmaz erkölcsi princípiumot - ugyanakkor azon-
ban furcsa módon, mintegy a háttérben, mégis fel-feltűnik a 
„loi naturelle" létének reménye anélkül azonban, hogy a filozófus 
tudomást venne e remény teljes metafizikai megalapozatlansá-
gáról. 

E gyűjtemény keletkezésének idejét az 1773-as év eleje és az 
évtized közepe közötti időre tehetjük, erre a szakirodalom által 
megalapozatlanul ,„üresen" hagyott időszakra,l6 arra a periódus-
ra tehát, amely Agiáris monológja és az Egy professorhoz című 
levél keletkezése közé esik. De Bessenyeinek a „vad gondolkodás 

azonban nem veszi észre, hogy a Természet rendje filozófiája gyökeresen 
más, mint a. megjelent A Holmié s hogy a Széll Farkas-féle redakció köz· 
büls6 helyet foglal el közöttük. Hadd jegyezzük meg itt, hogy különös 
vita volt ez. Bruckner „Az emberi okoskodásnak, vagy esmeretségnek, 
próbának fonala. elszakad a keresésnek utjá1m" című Természet rendje fe. 
jezet alapján igyekezett kimutatni, hogy Bessenyei - „jó" materialistához 
illően - nem volt agnosztikus, Gálos pedig egy jellegzetesen „immanen-
tista" jellegű gondolatmenet egy részletének idézése után szögezi le: „Bes-
senyei . . . az isten s az általa alkotott természet dualizmusától nem tá-
gított." (I. m . 203.) 

16 A szakirodalom hagyományos magyaJ'ázata szerint ezt az időt teljesen 
kitölti B essenyei betegsége - noha ez (a Bessenyei György társaságában 
közzétett B. Gy. báró Orczynak címzett verses levél tanulsága szerint is) 
csak 1774 második felét vette el tőle. Ugyanakkor Laczka János emléke-
zete nem őrzött meg semmilyen cezúrá.t a 73 elejével a testőrséget oda-
hagyó Bessenyei életét fel.idézvén, éppen ellenkezőleg, ezt frja : „Már most 
elég ideje volt a mi Bessenyeinknek a.z ő tanulásra, s írásra vágyódó indu· 
latainak eleget tenni; hogy régebbi pajtásait annál többször láthassa és 
elfogadhassa ... " - két éves csendről az állandóan dolgozó Bessenyei biz-
tosan m egemlékezett volna a fiatalember előtt.. (L. Bessenyei Gyö1·gy élete 
Lacz.ka János által. Közli : Ballagi Aladár: A magyar király testőrség tfü-
ténete ... Pest, 1772. 428 - 436.) S fontos tudnunk, h ogy éppen 1774-ben 
jelent meg Der Amel'ikaner című könyvecskéje - s az óvatos befejezés 
sem r ejtheti el, hogy a Nap-isten hívő indiánok játsszák itt a pozitív szere· 
pet, s ez a téma. pedig közvetlen érintkezésben van a „spinozizmussa.l", 
,.ö. Spink i. m. 12. fejezet : Monopsychism and the to Spinoza Reaction, 
különösen a. Denis Veiras által írot,t Histoice dcs Sévarambes (1677)-re 
,-onatkozó fejtegetések. (24 7 - 248.) 
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módján -val való, 1777 el<Stti mély egyetértésére vonatkozóan van 
még egy meglehetősen nyílt vallomása - ezt azonban elfeledte 
az eddigi kutatásokban egy immár hagyományossá vált téves 
értelmezés. 

IV. 

:Bessenyeinek az Ágiáris keserve után következő gondolkodói 
útjához lényeges adalékkal szolgál 1777-ben megjelent vígjátéka, 
A Filozófus ii;. A Harmadik játék Ötöd ik jelenésében Parménió. 
ez a jellegzetes Bessenyei-alterego hős így elmélkedik : „Ez a Lok 
is csak a sok kétséget csinálja, nagy filozófus, de sokkal nyilváb-
ban beszél nála Robinot, ki annyi idővel utána ír; hanem mi 
haszna? Robinet is azzal a mély ésszel csak természetben okos-
kodik." Ez az utalás elárulja, hogy Bessenyei már 1777 előtt 
megismerkedett Robinet művével, a De la nature-rel (Amsterdam, 
1761 és 1763), de kiderül Parménió idézett mondatából az is, 
hogy miért volt érdekes a filozófus számára ez a munka: a „nyil-
\ábban" kitétel és a Locke-kal való összevetés ebből a szempont-
ból nagyon i:s árulkodó. 

A De la nalure-t már Eckhardt Sándor úttörő tanulmánya óta 
számon tartja a szakirodalom Bessenyei forrásai között,17 úgy 
tudjuk, hogy Robinet különös „dialektikája" révén hatott Besse-
11yeire, tulajdo11képpe11 tehát azzal az elmés válasszal, amelyet a 
fiatal exjezsuita adott a „probleme du mal"-ra, s amelyet alapos-
szélsőséges vitalista természetfilozófiai rendszerrel támasztott 
alá. Az ő válaszának lényege így szól : „Plusieurs ont dit que 
tout est bien, quelques un que tout est mal d'autres qu il y avait 
:plus de bien que de mal. .. moi, j'ai vu partout une dose égale de 
l'un et l 'autro. J'ai reflechj sur cette équilibre, etil m'a paru d'une 
nécessité absolu . . . " - Csakhogy ennek az „équilibre"-nek, 
egyensúlynak és keveredésnek, amelyet Robinet a világban levő 
jó és rossz viszonyáról megállapít, a fiatal Bessenyei számára 
általában nem a De la nature szellemével - a megtalált „necessité 
absolu" bizonyosságával - egyezik meg a hatása. H a ez nála 
egyáltalán fölvetődik, akkor - szólni fogunk róla más összefüg-
.gésben - ő panaszolja a v ilágnak ezt az állapotát, iUetve rezig-
náltan veszi tudomásul. Do most fontosabb észrevenni, hogy erre 
az önmagában nem különösebben „nyílt" elgondolásra aligha 
vonatkozhat Parménió szava - viszont jól illik a „nyilvábban" 
jelző Robinet „systeme"-jének a.zokra a vonásaira, amelyek miatt 

17 Bessenyoi és a francia. gondolat című t.anulmány első részének (EPhK 
J!l 19. 193- 220.) második fejczt!lóben (Vallás, m etaphysika.) 206-209. 
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a munka feltűnést keltett az 1760-as években, s amelyek éppen 
ama „vad gondolkodás módjá"-val vannak szoros kapcsolatban. 
- Az egyik (sebben csináltaLocke a „sok kétséget"18) R obinet-nek 
a lélekről való véleménye - ő ugyanis elég „nyilván" közömbös a 
lélek szubsztanciális minőségét illetően, kételkedik halhatatlan-
ságában is. A II. kötet negyedik könyvében (De la phisique de 
l'Esprit), az V. fejezetben (De l'essence de l'ame) azt fejtegeti, hogy 
ez a kérdés nem tartozik a „Religion" körébe, vizsgálatát fonto-
sabb a „jeu d'organe"-nal összefüggésbe hozni. A másik „nyil-
vább" - de az iméntivel szorosan összefüggő - motívum nála az, 
hogy szigorúan szembeszegül az I sten antropomorf felfogásával. 
Ez jellegzetesen „spinozista" téma - „Rien n'est plus spinoziste 
que cette poursuite acharnée del'antropomorphisme ... " írja 
Robinet kapcsán Paul Verniere monográfiájában.19 A De la nature 
így, ezekben a kérdésekben valóban „nyilvábban" beszél - s ezt 
a korabeli francia közvélemény azonnal felfedezte. „C'est le sys-
teme de Spinoza developpé par le systeme phisique de monde ... "; 
„C'est une nouvelle pierre ajoutée a l'édifice du matérialisme ... " 
- mondták róla. 20 

Pa.rménió már emlegeti ugyan Robinet-t - a T ermészet rendjé-
ben azonban még nem találkozunk közvetlenül (szövegpárhuzamok-
kal) kimutatható hatásával, viszont vannak olyan lényeges közös 
témák, amelyek világossá teszik a magyar filozófus érdeklődését a 
bizonyosra vehetően később kézbe kapott De la nature iránt - bár 
ő maga a T ermészet 1·endjének írásakor nála is „nyilvábban" beszélt, 
noha régibb és romlandóbb anyagokból építette fel a maga „édi-
fíce" -ét. 

* 
A T ermészet rendjében és a De la nature-ben egyformán meg-

található közös motívum éppen az I sten antropomorf felfogá-
sával szemben való polémia. A T ermészet rendje egyik első írá-
sában ( M itsoda az I sten, és hogyan lehet róla gondolkozni Vallás, 
hit, revelatio nélkül, tsak természet szerént, Philosophice. 42-45.) 
az anyag és a gondolat viszonyáról szóló rövid, de elég egyértelmű 
bevezetés után az egész cikkely pontosan erről beszél - az Istent 
az emberek ember módra képzelték, de a filozófus számára egé-
~en nyilvánvaló, hogy így nem lehet „megfogni". Hiszen nem 
ítélhetünk róla abból, hogy „milyen természetű s akaratú erán-

u Ezt a kétséget Locke ébresztette az „ame materielle" nevezetes kérdé-
sének felvetésével. Erről 1·észletesebben, az Elme hánykódásá1·ól című 
Bessenyei-í...--ás kapcsán szólunk egy más fejezetben. 

1' Paul T"erniere: i. m . 642 - 652. 
!9 Paul T'erniere : i. m. 642. 
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tunk" - bem lehet szembesíteni azokkal az etnberi-erkölcsi fogal-
makkal, amelyeket mi alkotunk a jóról és rosszról, mert így azt 
látjuk, hogy „egy ártatlanra ezer gonoszt tsinál". Erre az egyáltalán 
nem Robinet „équilibre"-jének szellemében történő elmélkedésre a 
a folytatás mintha mégis a De la nature álláspontját követné: 
„Gyere! oldjuk fel a gordiusi kötést, hogy az Istent igazságtalan-
nak, kegyetlennek ne v6ld. Hallod-é itt az a hiba, hogy az ember 
a vHágnak Istenéről semmit meg nem 6rthetvén, tsak maga testi 
indulati s tudománya szerént ítél róla. Ne kívánd magadat Isten-
né, s az Istent emberré tenni : mindjárt eligazodhatsz." Ez a mon-
dat valójában azt jelenti, hogy az Isten itt szereplő fogalmának 
semmilyen intellektuális és morális vonatkozása nincs, s ilyen kap-
csolat nem is fűzi a világhoz: „Valamit mi iga.z Valássnak, igaz 
országos törvénynek, ártatlanságnak, tudománynak tartunk: az 
Isten előtt mind semmi ... " Az Istent tehát nem tarthatjuk ke-
gyetlennek - nyilvánvalóan azért, mert ennek a tulajdonságnak 
vele kapcsolatban semmi értelme: „ ... Az Isten pedig senkit sem 
néz köztünk. Tehát a mi igazságunkat, ártatlanságunkat, igazság-
talanságunkat, gonoszságunkat, azok a Törvények szülik, melje-
ket magunk tsináltunk." Ez a polémia (a csodákról való elmélke-
déssel összekapcsolva) ott bujkál pl. a gyűjtemény következő írá-
sában (Az emberi i{Jazság, hit szerént. 45-47.), de még a jóval 
utánuk következő Isten, természet (71- 73.) is azokkal a „pogányok-
kal, keresztényekkel" való vitával indul, akik hitték, hogy „az Is-
ten búsulhat, haragudhat, szerethet, utálhat, szánakozhat". 

A Természet rendjének ez a motívuma azonban nyilvánvalóan 
nem arra válaszol, hogy „M.itsoda az Isten", hanem csak azt mu-
tatja meg, hogy hogyan nem lehet az Istent elgondolni. De a gyűj
temény egyéb írásaiban megtaláljuk a filozófusnak a kérdésre 
adott világos és egyértelmű válaszát is - maga az antropomorf 
istenképzet elleni polémia éppen ennek a válasznak világánál kap-
ja meg igazi értelmét: a polémiában előhozott tagad6-vitatkoz6 
érvek az ő más cikkelyekben kifejtett állítását védelmezik. 

A Természet rendjében mindvégig érvényes istenfogalom először 
egy négy részből álló kozmológiai vázlat végeredményeként fogal-
mazódik meg, s ha a polémiában még (esetleg) nyitva marad is 
egy másfajta (az ember számára be nem látható) isteni intellektus 
és célszerűség lehetősége, ez a négy írás kizárja azt. A Világnak 
leste miként függhet a maga nehézsége és könnyűsége között; Min áll 
a Minden vagy ez a Világ; A Világnak élete vagy lehellete; Ez az erő 
mitsoda - Bessenyei e címek alatt vázolja fel (53-61.) a maga 
kozmológiáját, amely sejthetőleg nem eredeti - mindenesetre fel-
ismerhetők benne azok a görög és reneszánsz természetfilozófiából 
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származó elemek, amelyek végigkísérték a „libre pensée" európai 
útját, s elevenek voltak még a XVIII. században is . - A természet 
nem mozog - .írja - , de ezzel csak azt állítja, hogy az egész tenné-
szet nem mozog: a természeten kívül ugyanis nincs semmi - az 
„minden létező hézakot, üreget kitöltött : hol lel magána.k helyet 
a fo rdulásra, vagy mitsoda erő által fordíttatik meg, és mi végre ?". 
A világ „önnön erején" függ : két könnyű (tűz, levegő) és két nehéz 
(föld, víz) elem, „éltető állat" egymásba keveredő munkája, a von-
zás és taszítás tartja fenn úgy, ahogy az életet viszont az ezekben 
az elemekben található hideg és meleg egymásra hatása táplálj a. 
„Az egész Természet termő és tenyésző ereje két rugó tollal szül 
H ideg, Meleg. Kevesebb vagy nagyobb mértékben edjmással el-
keveredve tsinálnak illyen vagy ollyan Lételt." Tehát : „E két erő
nek szívása fúvása tartja fenn az életet, tenyészt: a 4 éltető állatok 
edjmással való küzködése a Világot függeszti fel." - Mindez azon-
ban kevésnek tűnik az élet princípiumának megmagyarázásához, 
úgy véli, hogy „A hideg és meleg közt van még oly láthatatlan erő, 
mely mindent szüntelen fogyaszt vagy éleszt". Az utolsó cikkely 
éppen ezt az erőt igyekszik kifürkészni - az erőt, amely „magát a 
4 éltető állatoktól megkülömbözteti és szüntelen dolgozik minden 
Testben valamit tsak tapasztalunk", valami, a dolgokban „benne" 
múködő erőt, amely ott „van ekejtve az egész Természetben", 
amely a „négy éltető állatokban" van, „talán azokból áll, de mégis 
nem annak lennj látszik". A fejtegetés végeredménye az, hogy 
„Yan hát a Természetben ezek szerént ollyan erő, melly a négy 
éltetó állatok közt szabadon dolgozik szüntelen, a melly erőnek ők 
tsak szolgái. és ez az erő nem idő, hanem a Világnak lelke, ereje, 
hatalma, az az ISTEX". 

Olyan istenfogalomról van tehát szó, amely ,.el van rejtve a ter -
mészetben", amely benne Yan a dolgokban s amelyet a "Világ lel-
kének" ne>ez - íme a „testi ember" filozófiájának, ama. ,;rnd 
okoskodás módjá"-nak A Holmiban cáfolattal emlegetett egyik 
alaptétele! P aul Verniere munkájából tudjuk, hogy az I stennek 
mint a „világ lelké"-nek (anima mundi, áme dit mond.e) a világba 
burkolt, azzal elkeveredő létezőként való felfogása („Dieu enfermé 
dans le monde") és Spinoza botrányos rendszere közötti kapcsola-
tot a század, Bayle-től az Enciklo1Jédiáig, nyilvánvalónak tartot-
ta21 - de így gondolta maga a „nyilvábban" beszélő Robinet is, 

:i Bayle Dictionnaire-jének Spinoza cikkelyéhez fífaöLt jegyzetében álla-
pítja meg : „Le dogme de l'lme du mond e qui a étó si conm.1 ptumi les an-
ciens . .. est le fond de celui de Spinoza.." Vö. Verni~i·e: i. m . 355. Ugyanitt 
olvashatjuk, hogy éppen ez a gondolat jellemzi még az Enciklopédiát is -
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egyik utalása legalábbis így szól: „Tout ce qu'on a jamais objecté 
do raisonable contre le systeme de l'ame du monde, qui est dans 
le fond celui de Spinoza ... . , Bessenyei pedig gondolatmenetének 
elején tudatosan zárja ki a transzcendencia lehetőségét (a termé-
szet „minden létező hézakot, üreget k itöltött" - írta) - s ennek 
az istennek valóban nincs még szellemi-értelmi minősége sem, 
egyszedíen úsak „er<S" , látlmtón;n nem más, mint az élet princí-
p iuma. 

A „négy éltető állatok" és nz (íkeL mííködtető, lJennük dolgoz6 
„cr6" alkotja a természetet - a természet lényege, aktiv princí-
piuma ez az erő, következésképpen : a természet valóhan azonos-
nak tekinthető az Istennel. S Bessenyei a T ermészet rendjének 
egyik, el1-;ő pillantásra kissé homályos című írásában (A T ermészet-
nek annak örökös rendire nézve 1:an e ellenkezés vagy nintsen? 4 7 -
49.) nyíltan, mondhatni tézisszerűen is kifejti a Deus sive natura 
gondolatát . .Az első mondatokban - mintegy előlegezvén az 
anima mmidi későbbi kifejtését - az Istent a „Világnak élete vagy 
lehelletó "-nek nevezi, de újra felveti azt a kérdést is, hogy létez-
het-e a v ilágban az Isten számára rossz . .A gyors tagadó válasz 
után („ ... nints, nem is lehet") furcsa, ideges fordulattal azt kezdi 
el fejtegetni, hogy „ ... a természetben s I stenben nints semmi 
különbség, minthogy ugyan azon egység mind a kettő". A kijelen-
tés némiképpen félreérthető, de a közvetlen folytatás (s az frás 
egésze is) világosan elárulja, hogy ez a mondat természetesen nem 
azt jelenti, hogy a természet és az Isten önmagában és külön-külön 
állandó, hanem azt, hogy ez a kettő - ugyanaz. A cikkely ugyanis 
így folytatódik: „ ... Külömbséget tsak a mi érzékenységeink 
tesznek itt e Világon, de ugyanerre a Világra s természetre nézve 
való külömbség itt a Világon nints. Ha elég éles szemünk s elég 
höltses6günk volna az egész természetnek belső részeit meglátn i, 
tehát tapasztalhatnánk, hogy ő benne minden dolog edj, ami an-
nak valóságát illeti. .. " - tehát azt, hogy egy szubsztancia van. 
Mintegy ezt megmutatand6 tér rá a lélek kérdésére - itt bukkan 
fel (azonos szavak kíséretében) A Jf olrniban is elmondásra kerülő 
hegedű-hasonlat - itt azonban nem zavarja meg semmi a gondo-
latot: a kifejtés kiegyensúlyozottsága, szépsége feltűnő a T enné-
szet rendje javára. A gondolatmenet tanulsága: „minden létet a 4 
éltető állatokból van a természetben és hogy valóság szerint sehol 

Cí\ \ nlóbnn úHalános meggyőződés vol L: „Panpsyobisme, hylozoismo, ame 
do mondo, répandu dans la naturo, frmo ignó, toute les notions se mólaient 
ot dégngoaiont un syncretismc obscmo dominó par lo figure déja lógondaire 
do Spinoza." 
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nints különbség, hanem tsak formájára, színére, ábrázatjára lát-
szik edjik dolog a másikkal ellenkezni .. . " (A mondat fontos a 
cím értelmezése miatt is, ellenkezni azt jelenti: különbözni.) -
Bessenyei ebben az írásában az Istent és természetet nyíltan te-
kinti „ugyan azon egység"-nek - ahol különbséget csak a mi 
„érzékenységeink" tesznek - , s az utolsó mondat éppen ezt hang-
súlyozza még egyszer: „sokféle a munka, de edj a valóság." 

* 
Talán sikerült megmutatnunk, hogy a Természet rendjét író 

Bessenyeinek az Isten fogalmára vonatkozó gondolatait éppen a 
testi ember filozófiája, a „vad gondolkodás módja" hatja át -
az, amelyet A Holmiban cáfolni igyekszik, de amelynek tételei 
mégis félreismerhetetlenül befolyásolják ottani filozofálását. De 
úgy gondoljuk, éppen itt kell szót ejtenünk a Természet rendje 
egyik, sorrendben első írásáról, amely a Pariadés térése címet 
v iseli . (22-37.) Gálos Rezső kétségbe vonta ezzel kapcsolatban 
Bessenyei szerzőségét22 - ugyanakkor azonban nyilvánvaló, 
hogy ez a párbeszédes munka pontosan követi az írásgyűjtemény 
alapvető tendenciáját: ez is a „vad gondolkodás módjá"-nak 
szellemében fogant. Hőse egy Pariades nevű férfi, aki halálosan 
beteg, de aki „világi élete után magának élatet nem remény!". 
Különféle vallások képviselői igyekeznek őt megtéríteni hitükre, 
P ariades azonban szellemesen cáfolja az egymással is vetélkedő 
buzgókat, majd végül, hogy döntés szülessen, derűsen a szeren-
csére bízza: melyik vallásnak legyen igaza. Az egyik kihúzandó 
cédulát azonban üresen hagyják s ő - éppen ezt húzza. „Szá-
nakodásból nevet", így hal meg. - Pariades álláspontja, a „po-
zíció'', ahonnan vitáit folytaja - a „spinozizmus", gondolatai 
pontosan egyeznek a.z írásgyűjtemény eddig bemutatott motí-
\Umaival. Az Isten az ő számára is azonos a természettel, egyik 
>itája során így beszél: „Úgy de mimódon hidjem én el természet 
szerént a természet felett való dolgokat? Az egész teremtésnek 
rend i, törvénye és a nagy véghetetlen természetnek állapotja, az 
Isten hatalmának kiterjedését és rendét teszi. Nem hagyhatot az 
l3ten dolog nélkül való hatalmat a természetben, sem ürességet 
a mindenben; hogy tsinálhatna még valamit maga felett? de mi 
.szükség is volna erre? Oly emberek kedvekért kíván természet 
felett + maga felett lévő dolgokat szülni, kik őtet a természet 
nagyságában sem elégségesek tsak egy millimod részben is meg-

::Gálos: i. m. 198 - 199. 
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fogni, sem soha eleget tsudálni. Tehet e annál nagyobb tsudát, 
hogy semmiből - mint hiszitek - oly nagy Vant és Világot 
teremtett, mint látjátok. "(33.) 

A „ természet felett + maga felett" fordulat félreérthetetlen -
de van a Pariades térésének egy olyan mozzanata is, amely nem is 
magával a Természet rendje írásaival, de Bessenyei más munkáival 
hozza ezt az írást kapcsolatba. P ariades ugyanis: kínai - „ ... és 
chinai ember vagyok, ki tsak Confutiusnak törvényit tanultam, 
és hittem bennek azt, mit lehetett" - mutatkozik be mindjárt 
az elején (23.). A hős kínai volta és filozófiájának „spinozizmusa" 
természetes ötvözetnek tekinthető: a xvm. század első felének 
filozófiai vitái során Konfucius alakja a „spinozizmus" keleti 
képviselőjévé vált23 - csakhogy a kínai bölcs kedvence marad 
Bessenyeinek továbbra is, a hetvenes évek második felében. Írá-
saiban gyakran bukkan fel neve, emlékezünk, mindjárt az Egy 
professorhoz írott levélben is volt olyan mondata, hogy „ .. . Con-
futiust mindenek felett találtam", de hasonló jellegű megjegy-
zésekkel találkozunk a Törvények útjában, a Magyar nézőhen 
és A Holmiban is.24 A fiatal filozófus tehát azt a „Confutiust" 
dicséri, aki a. kor gondolkodása számára elsősorban annak az 
erényes embernek a mintája, aki „spinozista" módra ateista 
(alakja így jelenik meg majd Csokonai számára is. A lélek hal-
hata /Jansága írásakor) - a Pariades térésébe foglalt filozófia te-
hát nemcsak a T ermészet rendjének „spinozizmusá" -val egye-
zik, de Konfucius alakja révén olyan motívumot tartalmaz, amely 
visszatér későbbi, e filozófiát már meghaladni kívánó gondolkodó 
írásaiban is. - Kétségtelen viszont: Pariades vitatkozó hangja 
néhány ponton élesebb, mint Bessenyeié általában - de Pariades 
is erényes és türelmes ember („Tudom mely alatsonság legyen, 
hitet tsufoljon ") - az agresszív térítőkkel szemben keményebb 
hangot Krisztus rovására enged meg magának - , de a Termé-
szet rendje filozófusa nem hisz, nem is hihet a szentháromságban, 
„könnyebb természet szerént való okossággal" elhinni, hogy 
„Isten edj, tsak edj " ; a természet-isten hivője számára Jézus való-
jában nem több, mint egy ember. Pariades beszédét, akinek neve 
Bessenyei ifjúkori beroidájának hősét, Paridest juttatja eszünk-
be, ugyanakkor nyelvi-frazeológiai rokonság füzi a Természet 

23 Vö. Verni~re: i . m . 346- 355. Az egész kérdésről külön monográfia. is 
szól, Vir11ile Pinot: La. Chine et la. forma.tion de l'esprit philosophique en 
France. Paris, 1922. Említsük mog, hogy Konfucius, K.Cna. s a „jámbor 
Sines" nove szerepel Barcsa.y verseiben is - s6t, Orczynál is felbukkan. 

21 Törvénynek útja., id. kiad. 40; Magyar néző, id. kiad. 26, 48 és 53; 
A Holmi, 166. 
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rendje többi írásához (egyik kérdése pl. „ ... mi módon hidjem 
én el t.ermészet szerént a természet felett való dolgokat1" szinte 
megismétlődik az egyik cikkely címében: „Lehet e természet felett 
'Való dolgokat hallomásból bfoni ?"),de más Bessenyei-írásokhoz is 
- a Tudós társaságba lépő K odor 1rnpcsán majd másutt erről is 
ejtünk szót. 

A Természet re.ndjébe foglalt filozófia tehát nemcsak rokonság-
ban van azzal a ,.l\faterialismus "-sal, amelytől olyan feltűnő lé-
nyeglátással igyekszik majd elkülöníteni magát A Holmi filozó-
fusa (de amelynek vonzása mégis, továbbra is megmutatkozik 
gondolkodásában) - hanem éppen azonos vele: az Isten meghatá-
rozása itt pontosan az anima mundi, illetve a grand To'ut fogalmai 
szerint történik. Ezeknek az írásoknak a forrását (vagy ami való-
színűbb: forrásait) ebben a pillanatban még nem ismerjük - vi-
szont a beru1ük foglalt gondolati anyag jellege alapján jól kije-
lölhető a forrásTidéke: a századelő francia libertinusainak titkosan 
terjedő röpirat-irodalmában, az ún. „manuscrit clandestin " -ekbeo 
terjedt elsősorban az a „spinozizmus", amely a Természet rendjé-
ben is felbukkan; Bessenyei iJ:atgylljteményében szereplő, alap-
Tető filozófiai fogalmak ugyanazt a rendszert rajzolják ki, amely-
nek változatain át haladt a század első felében a legmerészebb 
szabadgondolkodás útja - s amely közvetlen előjátéka volt az 
érett felvilágosodás filozófiai küzdelmeinek. Az viszont nyilván-
Yaló, és nem szorul kü1önösebb magyarázatra sem, hogy a Ter-
mészet rendjének „spinozista" filozófiája nincs közvetlen kapcso-
latban magának a nagy filozófusnak művével, az Etikával (ezt a 
művet egyébként pontosan a Természet rendje kikövetkeztetett 
keJetkeiésével egyidőben olvassa lelkesen egy Bessenyeivel egy-
idős német fiatalember, Goethe) - noha forrásain át spinozai 
fogalmak és mondatok is átszivárogtak, mint pl. az Etika híres 
zárómondata, amelynek magyar mását így olvashatjuk a Teriné-
szet rendje szövegében: „:Mert nemes dolgot nehezen szül a ter-
mészet, s e miatt ritka is - mi ritka drága." 

v. 
Szerepel a T ermészet rendjében azonban Spinoza neve is, mégpedig 

az erkölcs kérdéskörével összefüggésben: a nagy filozófus alakja 
az erényes ateista, az „athée vertueux" egyik példája Bessenyei 
számára éppen úgy, ahogy a században Bayle Lettres sur les 
cometes-je óta olyan gyakran a szabadgondolkodás számára -
í~· oh-ashatta ezt Bessenyei Voltaire-né! (pl. Ode sur le fana-
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lisme), de R obinet-nél is (De la nature, I. 155 - 156.).25 Bessenyei 
vonatkozó helye - egy másikon kivül, ahol a köznép által nem 
ismert sok nagy filozófus közül elsőnek éppen Spinozát említ i -
a T est, érzés, világ - Lélek, gondolat, világ című cikkelyben (60-
65.) található s így szól : „A bölcs becsületes akar maradni, akár 
van pokol, menyország, akár nincs . . . Jegyezd meg, hogy vala-
mennyi P hilosophus gondolattal hibázott, tévelygett, Istent, ter-
mészetet magyarázott, többnyire maga természeti1·e igaz, hív, 
tsendes természetl'.i, jó erköltsíi ember volt. Spinoza, H olberg 
(így, nyilván Hobbes helyett) nem hittek feltámadást, mégis jó 
erkölcsűek voltak életekbe. . . Van természetnek törvénye, igaz-
sága bölcs ember.nek szívekbe ... " 

„Van természetnek törvénye .. . " - itt találkozunk azzal a 
reménnyel, amelynek jegyében indul az Egy professorhoz címzett 
levél: Az erkölcs azonban a T ermészet rendje filozófusa számára 
nem csupán független a hittől, hanem csak a hiten kívül képzelhető 
el! ő ebben az írásban indulatosan szembeállítja az erényes ate-
istát a papokkal, akik a „gondolat világ"-ban, szavakban, az el-
vont vallásos normák teljesítésében szentek ugyan, do amúgy, 
cselekedeteikben, a „test világ"-ban, a valóságos életben gono-
szak, önzők - éppúgy vonzzák őket a földi dolgok, mint bárki 
mást. A bölcs lehet csak erényes és - ebben is konzekvensek a 
Természet rendje írásai - itt elsősorban az a bölcs, aki nem hívő : 
Spinoza és H obbes, a Konfucius-követő Pariades s hozzájuk ha-
sonlóan az az ateista, akinek imáját Systeme de la nature cím 
alatt itt olvasbatj uk, tehát H olbach hitetlenje, aki az 1770-ben 
megjelent Systeme de la natiire-ben fordult (II. R ész, X . fejezet) 
az elk6pzelt teremtőhöz. - E H olbach-fordít ás hitelességét ma 
már nem vitatja a szakirodalom - említettük, hogy a lélek imája 
A Holmiban is ezzel egyező gondolatmenetet követ, do tudnunk 

%$ V cmiere, H .: i. m. 6 76 - 6 78. - Bessenyei később csak egyszer emliti Spi-
noza. nevét, a. Bessenyei György társaságban megjelent Futó gondola.tok 
című szemlében, do it,t, mfü· cáfolandó pólcla.. (A „külsőbb dolgok"-ra térő 
szemle sorát egyébként vele nyitja, id . kiadás : 58.) Ht ollenszenvos - s 
tóvos - erkölcsi tanokat, tulajdonít Spinozánu.k, csakhogy ezek a gondolatok 
éppen a Természet rendjébe foglalt mo1·áUal egyeznek meg. Említsük meg 
i tt azt is, hogy Orc:::ynak egyik, Bcssonyeivel vitázó versóbcn (Bessenyei 
Györgynek, midőn jó barátja vissza. küldené a. vallás iránt habozó írásait, 
Kót nagyságos elme költeményes szüleményei, 1789. 239- 246.) az idősebb 
barát azt tanácsolja., hogy - Voltaire ós Ba.yle mellett! - Spinozát is vesse 
a m~lyára.. Orczy ve1-se a Bécsben élő Bessenyoinek szól ( „H agyd el ködös 
füsLjot ama nagy V 11.t-osnak "),s mivel Bcssonyoi bécsi korszakában tudom á-
sunk szerint másutt nem íl't;a. le pozit íve Spinoza nevét - Orczy bizonyára. 
ezt a. kóziratot olvasta.. 
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kell, hogy hasonló típusú imával másutt is talákozunk Bessenyei-
nél, így pl. az ifjúkori Tolerancia című kéziratos gyűjteményben, 
de az öregkori Tariménes utazásában is. E különös imának a lé-
nyege az, hogy az ateista magának az elképzelt teremtőnek bi-
zonyítja be, hogy(), az erényes és erényesen gondolkodó ember nem 
lehetett más, mint hitetlen, hogy az igazi erényből szükségképpen, 
logikusan következik a hitetlenség: „Engedj meg, ha az én érzékeny 
szívem azon kegyetlen tyrannusnak ábrázolása alatt, melyet a 
vakbuzgóság irtózdva imád, s T e felséges nyomaidat által nem 
láthatta . . . Megbocsátható tudatlanságom azért meg győzhe
tetlen volt - értelmem nem hódolhatott meg azon emberek 
méltóságoknak, kik épen olyan keveset tudván a Te !ételed felől, 
mint én, azt kívánták, hogy azon okosságot, melyet Te adtál, 
nékik áldozzam fel ... " 

A vallások elleni küzdelem fontos témája Bessenyeinek - if-
júkori írásai között te)cintélyes hányadot tesznek ki valláskritikai 
írásai26 - , s ebben a polémiában magától értetődően, természe-
tesen kerül át az erkölcs lehetősége az ateista bölcs tulajdonságai 
közé. Látnunk kell azonban, hogy ez az ismételten kifejezésre 
jutó meggyőződés elsősorban a polemikus indulattal van össze-
függésben, viszont nincs összefüggésben magának az írásgyűjte
ménybe foglalt „systeme"-nek az emberre vonatkozó tanulságai-
>al. A Természet rendjéből előrajzolódó emberkép ugyanis szerve-
sen, következetesen ílleszkedik a „spinozista" rendszerhez - de 
ez óhatatlanul azt a következményt foglalja magába, hogy a filo-
zófusnak meg kell fosztania az embert önállóságától, a filozófia, 
amely nem ismeri el a lélek külön létét, szubsztanciális minőségét 
(minden dolog csak „edj, ami annak valóságát illeti"), itt, e mat-Ori-
alizmus szintjén szükségképpen megtagadja az ember bármilyen, 
viszonylagos értékű szabadságát is. Egyik írásának címe pontosan 
foglalja össze idevágó gondolatainak lényegét : Az emberi szabad 
alarat mindenkor érzésbe határoztatik, az ember a Természet része 
léi·én, oly szükségképpen annak törvényei alá 1:an vettetve, rnint 
egyéb állatok és plánták - s azt talán nem kell külön hangsú-
lyozni, hogy az a .. szabad akarat", amely ,.érzésbe határoztatik", 
s amely ,.egyéb állatok és plánták"-boz teszi hasonlóvá az embert, 
valójában nem szabaddá, hanem éppen a szükségszerűség fog-
lyhá teszi őt . - Ez e kor materializmusának jellegzetes tétele, s 

tt á Természet rendjét tartalmazó kéziratos kötetben (OSZK Oot. 
Rung. 508), a spinozista. rendszer és erkölcstan után következő, egy Vilá.-
gosítás-sal kezdődő rész frásai. Ezt az anyagot közölte - egy másik kézirat 
alapján - Szinyei Gerzson: Bos'!enyei Györgynek egy ismeretlen művo. 
Protestáns egyházi és iskolai lapok 1874. 44-48. 
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Bessenyeit ezeknek a gondolatoknak megfogalmazásakor nyilván-
valóan éppen e materializmus ihlette, talán éppen - elsősorban -
az ateista imáját tartalmzó mű, d'Holbach Systhne de la nature-
je.21 Az idézett cím terminológiája egyáltalán nem idegen d'Hol-
bachtól, az ember mint a „természet része" kitétel az ő sztereo-
típiái közé tartozik, mint az „annak (ti. a természetnek) törvé-
nyei alá van vettetve" - d'Holbach ml1ve tudvalevőleg éppen 
ezzel a mondattal kezdődik: „Az ember a természet alkotása, a 
természethez tartozik, alá van vetve törvényeinek, és ezektől nem 
szakadhat el még gondolatban sem." Ebből logikusan következik 
egy másik, a T ermészet rendje emberképét mélyen meghatározó 
(tulajdonképpen annak lényegét alkotó) gondolat, amely ugyan-
csak éppen úgy jelen van Bessenyei szövegében, mint a Systeme 
de la nature-ban. Bessenyei ezt mondja: „Nintsen olyan ember és 
érzékeny állat, ki a keserű érzéstül, fájdalomtul ne féljen, ellenbe 
magának édes érzést ne kívánjon. Ezen igazságnak lehetetlen el-
lene mondani", a d'holbachi megfelelő pedig így szól : „Ezért egy 
súlyos testnek szükségképpen esnie kell ... Ezért kell egy érző 
lénynek szükségképpen keresni a gyönyört és kerülni a fájdal-
mat ... " - E princípium konzekvenciáit azután következetesen 
vonja le a filozófus; a Természet rendje szerzője számára a ter-
mészetnek az emberre vonatkozóan csak egy törvénye bontako-
zik elő, az önzés. „Minden embert kényszerít érzése, hogy magá-
nak gyönyörűséget szerezzen, úgy hogy edj embernek, akár is-
teni jóságú (!), akár ördögi gonosszságú legyen, földön éjjel 
nappali fáradsága, minden külső, belső erejével, eszével, tehetsé-
gével, egész létével mindenkor csak oda mennek ki, hogy ő magának 
jót, melybe legtöbb gyönyörűsége lehessen, mimódon szerezhes-
sen . .. " (49.) A fiatal magyar író tollát mintha a De l'Esprit 
Helvetiusa vezetné: „Valamennyi ember ollyat tsinál e világon, 
amellyet nagy, vitéz, szent, okos tselekedetnek, jótéteménynek, 
hasznosnak, szépnek neveznek, mind a maga szeretetibül tsinálja; 

27 Bessenyei - s ez a vélemény további azövegpárhuzamokkal, megfele-
lésekkel erősíthető - olvasta a Systeme de la nature-t, ill. annak valamely 
kivonatát. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a korabeli materializmusnak 
ez;ekkel a jellegzetes gondolataival találkozunk a kor számos s a kéziratos-
ságból éppen 1760 táján kilépő produktumábanis, mint pl. a.Lettre de Thrasi-
bulle a Leucippe. Ouvrage pastbume de M. F ... ( = Fre1·et), A. Londres, 
s .d. vagy Meslier abbénak d'Holbach által kiadott munkájában: Le Bon-
Sens ou idées naturelles opposées aux idées surnaturelles. A Londres, MDCCL-
XXII. Mind a két munkából egy egész sor jellegzetes Bessenyei-téma jegy-
zetelhet6 ki. 
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- vagy Isten, vagy emberek előtt vár jutalmat, ditséretet Yagy 
hasznot. "Z8 

A Természet rendjének materialista világképe régies elemekb61 
épül fel, de az emberre vonatkozó gondolatokban jelen vannak 
a századközép materializmusának legmerészebb konzekvcnci{ti is. 
De feltűnő, hogy nincsenek jelen e materializmust jellemző olyan 
erőfeszítések, hogy a filozófus éppen innen vezesse le az erkölcs 
lehetőségét, illetve hogy az önzést „szociábilis"-nak, a társada-
lom szempontjából morálisnak mutassa meg.20 A T ermészet rendje 
filozófusa láthatóan nem is igyekszik az erkölcs lehetőségét 
megalapozni - a gondolatmeneteknek egészen más élük, más 
célzatuk van. Az alapigazságból, amelynek „lehetetlen ellene 
mondani". egy olyan emberi Yilá~•ot bont ki a filozófus, amely 
leginkább a homo ltomini lupu.s hobbes-i ítéletét if!azolja; Besse-
nyei, miközben a legmesszebb jut előre a világiság 1Hján,cgyúttal-
úgy tetszik - egy komor és reménytelen mizantrópia útján is 
halad. A kép, amelyet az emberek világáról nyiíjt, összefüggő s 

:a Helvetius nevét Orczy emlegeti idé:GetL vitatkozó versében, Bessenyei 
azonban - tudomásunk szerint - csak nol'Dl'ég folfedezoLL folyóil'atában, 
Der ~Iann ohne Vorurteilben szól 1·óla, i tteni véleménye ay,onbnn már az 
.,elfordult" filozófus véleményót tükrözi. Az l 781-es év köz.epéLől megje· 
lenő folyóirat (vö. Kókay György: Bessenyei ismeretlen folyóimta, ItK 
19Gi. 25-34.) barma.dik számának Anschluss-ában olvasható : „Unter allem 
bekannten Gelehrten ... finden sich in unserem Jaluhundert zwo Köpfe, 
"·elcbe mir über den Stand der Menschen dic tiefeste Traugigkeit besge-
bracht haben, Rousseau und Helvetius." Helvetiusszal éppen azért \i· 
tatkozik, mert szerinte „alle unscre Handlungen dic Selbstliebe zur Quelle 
haben", ő p edig már a „Verstand"-ban keresi a forrást. A Természet rend-
jében (s a Széll Farkas-féle Holmi-gyűjteményben) a magaszereteL inter-
pretációjában azonban még nincs jelen semmiféle szomorúság s nincs jelen 
a Tu17end-nek s a Verstand-nak a.7. a nem helvetiusi értelmezése $om, nmoly-
lyel a D er Mann ohne Vorurteil-bon már gyakran találkozunk. E z a polé-
mia - láttuk - csak az évtized közepétől merül fel nála, ennek jegyében 
áll az idézett cikk is, Ruosseau-val is ezért (ti. a kultúra érdekében) vi-
tatkozik. 

u S pontosan ez B essenyei „spinozista" szisztémájának a l<•gfcltűnőbb 
eltérése a korabeli materializmus képviselőitől - Ehrard jegyzi meg (i. m. 
383.), éppen a Lettre de Thrasybullo kapcsán, de mintegy általtinos tanul-
ságként, hogy „Le materialisme virulont qui s'étalP dans ces trois ccnts 
pages conduit a une morale des plns conformistes ... " - S ezt a véleményt 
(mely egybevág a ,,loi naturolle"-1·61 szóló jegyzetünkben érintett kérdé-
sekkel), Mauzi is megerősíLi, éppen a La i\Cettrie-ről szóló f<•jezt•Lét beve-
zetvén : „ ... Merne les moins idóa.listes <les Philosophes, un Helvelius par 
exemple, n' ima.ginent pas l'hommo a.uti·ement qu'entouró do robustos gar-
de-fous. " (I. m. 249.) A Természet, rendje Bessenyeióben fel sem merül az 
erkölcsnek és boldogságnak a,z a kapcsolata, a.mely d'Holba.ch sztimám is 
oly fontos volt ( „L'homme n o peut étre he1.U'eux sans la vert~1") - álláspon~
ja tehát rendkívül szélsőségesnek tekinthető. 
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teljes illúziótlanságról tanúskodik. Úgy Játja, hogy Minden emJJer 
irigy (49-50.): „Nézz széljel a Világnak golyóbisán, visgáld meg 
az emberi nemzetnek viselt dolgait, fogod ezen dolog igazságát 
tapasztalni. Az emberi kívánságoknak nintsen határok sem-
miben . .. " A maga-szeretet által irányított világban törvény-
szerűségként mutatkozik meg Az emberi természet változása vagy 
rWwtatlansága (67 - 68.) és Az érzésnek, történeteknek, L éleknek 
szflbadsága okozzák azt is, hogy az ember önnön hatalmában nin-
tsen és magáról, önnön javát és gyönyörűségeit kivévén, semmibe 
másnak állandóságot nem ígérhet s nem fogadhat (50 - 51.); valamint 
hogy minden embernek „halálos törekvése", „véres igyekezete", 
hogy a többieket valamilyen módon felül haladja. (Isten, ter-
rnészet. 73.) 

* 
., ... nem vagyunk-é mindnyájan a természetnek rabságába~" 

- A Holmi filozófusa kérdezi ezt majd Edward Youngtól, aki a 
„lelki vitéz" pédáját írta le neki a 19. Éjszakában , s a kérdés 
(.,E nagy, és ellen álhatatlan ellen vetés") mögött jól érzékelhető 
ti Természet rendjében kifejtett filozófusi tapasztalat jelenléte. A 
Ilolmi filozófusa már erőteljesen küzd a determinista filozófiával , 
annak a testi meghatározottságú embernek képével, aki „önnön 
hatalmában nintsen" - de a Természet rendje gondolkodója még 
éppen azt bizonyítja, hogy ilyen az ember s ilyen az ember sorsa! 
Ez az írásgyűjtemény a kor materialista filozófiájának mély hatá-
sát tükrözi, ezt a hatást azonban (s főleg az emberre vonatkozó 
gondolatokat) a filozófus erőteljesen megválogatja, illetve transz-
formálja - s az átalakítás, a válogatás jellegzetességeiben vilá-
gosan fel lehet ismerni az Ágis ifjú lázadójának markáns inten-
cióit. 

1. Utaltunk rá: a T ermészet rendje írásaiban hallgatólagosan, 
távoli és egyáltalán nem megalapozott reményként fel-felmerült 
(elsői;orban az „athée vertueux"-k példái révén) egy természetes 
moralitás lehetősége - csakhogy Bessenyeinek itt mégsem e morál 
tónyloges, filozófiailag is alátámasztott létezésének bizonyítása a 
törekvése, hanem éppen ellenkezőleg : azt bemutatni 6s igazolni, 
hogy a természet erkölcs i törvénye csak az önzés, a „ maga-szere-
tet" princípiumát ültette el az emberekben. A filozófus számára 
tehát fontosabb, hogy bemutassa a vad „természet törvénye" 
hatalmát, mint az, hogy kísérleteket tegyen a természetes morali-
tás megalapozására (illetve az önzés társadalmi hasznosságának 
kimutatására) - noha ebben fáradoztak azok a filozófusok is, 
akiknek munkáiból megismerhette a „testi ember"-t. A fiatal 
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filozófusnak ez a választása indulatra világít rá - de egyúttal 
az indulat irányára, s ezzel az éS materialista „systeme"-je kiala-
kuJásának személyes ihletére is. Mert ahogy hősnője, Ágiáris, 
kérdésével ( „Hatalmas természet, Isten voltod hogy áll?") a 
.. probleme de mal" végséS konzekvenciáját vonta Je, ugyanúgy a 
Természet rendje világképe, e világkép középpontjában álló isten-
fogaJom is a „rossz problémá"-ján alapul, abból bontakozik ki. 
Az Ágis szerz{)je a világban létező s mélyen átélt „rossz" miatt 
Jázadt fel az „istenek" ellen - de a Természet rendje filozófusa 
számára sincs e „rossz"-nál erőteljesebb érv az Isten antropo-
morf felfogása, tehát az isteni gondviselés és célszerűség, követ-
kezésképpen az isteni értelem létezése ellen; azzal pedig nem 
törődik, hogy milyenné is válik így maga a világ : az „istenek ", 
a hallgatag egekben lakó közömbös „Jupiter" ellen Jázadva most 
még nem okoz igazán komoly problémát számára, hogy az ember 
a „természet rabságába", azaz: a szükségszerűség birodalmába 
került át. - A „spinozizmus" a század egyik nagy kérdését oJdja 
meg a filozófus számára - az evilági „rossz" motívuma gyakran 
előbukkan ebben a szövegben, de immár nem mint „probleme" , 
hanem mint érv. A Mitsoda az i sten ... című cikkelyben pl. éppen 
ebből a kérdésből indul ki - az Isten problémájából, aki „egy árta t-
lanra ezer gonoszt tsinál", s a megoldás csak az a gyűjteményben 
olyan gyakran ismétlődő nézet lehet, hogy az Isten számára -
azonos lévén a természettel - e vjlágon „semmi rossz nints, -
nem is lehet". (.A természet örökös rendé1·e ... ) A T est, érzés, vi-
lág ... -ban ez a tétel te]jesen kiérlelt megfogalmazást kap (61.): 
,.a Világ I stenére nézve tsak ollyak a történetek, mint az oktalan 
állatoknál, igazság, igazságtalanság, érdem, érdemtelenség, ke-
gyességtelenség, törvény, törvénytelenség, karakter, élet, halál, 
az egész Természetre nézve öbennek mind edjek, mint a szól, 
mely most Délről, majd Éjszakról, majd KeletréSl, majd Nyugot-
ról fúj ... " Vagy egy szkeptikusan s ugyanakkor óvatosabban 
fogalmazott változat: „ ... erre feleled: hát az Isten az oka a rossz-
nak! Sajnálom atyámfia, ha ez a következtetés önként megesik 
az előttünk lévő igazságokból. Én nem tudom, Istennek magának 
mi rossz, mi j6 . .. " (.Az emberi szabad akarat mindenkor az érzésbe 
határoztatik. . . 71.) S ott van ez a jellegzetes gondolat a Pari-
ades térésében is, Pariades - tagadva minden transzcendens ítélő 
értelem létét - így vitatkozik a Lutheránussal; „ . .. Nem is bűn 
az Isten s egész Természetre nézve (ti. a gyilkosság), tsak a mi 
érzésünk, értelmünk s Törvényeinkre nézve a bűn bűn. Rontsd el 
a Törvényeket, vallásokat s nem lesz bűn. - hUlheranus: Ha 
soha sem ·törvény sem Vallás nem volna, még is bCínnek esmérnéd 
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természetben, ha most neked mennék, s beteg ágyadba meg öl-
nélek? - P ariades : Bűnnek esmérnénk mi emberek de a term6-
szet nem ... " (36.) 

A Természet rendje filozófusa számára elsősorban a „rossz" léte-
zése bizonyítja az isteni gondviselés 6s értelem hiányát - de 
Ágiáris is éppen a „rossz" miatt lázadt fel „Jupiter " ellenes tette 
istenné a „hatalmas természet"-et : a T ermészet rendje és az Ágis 
tragédiájának. „metafizikai" rétege, az egész művön végigvonuló 
filozófusi monológ között ebben a döntlS vonatkozásban elég fel-
tűnő a megfelelés. De a gyűjteményben jelen van a tragédia költő
jének lázadó indulata is - hiszen nyilvánvalóan fontosabb számára 
a transzcendens Isten léte elleni küzdelem, az I sten és természet 
összeolvasztása, mint annak számbavétele: milyen is az ember szá-
mára ez a világ? A Természet rendjébe foglalt filozófia szerint itt 
csak az anyag vak törvényei uralkodnak, azok tartják rabságuk-
ban a csak testiségének alávetett, csak az önszeretet által irányított 
embert - de hiányzik mindenfajta alapelv, amelyre az ember 
morális léte és szabadsága épülhetne. Mivel azonban a filozófus 
számára (ha csak a háttérben is, de) nyilvánvaló érték marad az 
erkölcs fogalma s a léleké, amely a „testiség" roppant hatalmával 
szemben is védeni tudja a lélek szabadságát - a gyűjteményben 
máris megjelennek azok az antinómiák, amelyek a későbbiekben 
oly erősen tartják fogva a gondolkodót. Mert ha pl. a „gondolat-
világ" álszentjeivel szemben az athée vertueux-k példáját idézve 
ki is nyilvánítja hitét az erkölcsi „természet törvényé"-ben, másutt 
a „rossz"-nak Isten ( = természet) előtt való közömbösségét bi-
zonyítva minduntalan megtagadja azt: „ ... Quineában, Bra-sileá-
ban a hatalmas emberek hizlalják a rab embereket, s eszik, mint 
mi a marhát. Engedi nekik a természet törvénye ... " (Testben, 
phisikában van tsak ellene állhatatlan próba . . . 82.) Egy másik he-
lyen pedig kifejezetten a természet „tsúfos törvényé"-ről beszél; 
s éppen az erkölcsös ateisták példáját emlegető cikkelyben írja le, 
hogy „Ni11ts olyan ember, ki a gondolatok törvényei szerint élhet-
ne" (63.) - a test, a természet törvényei „böltsön, tudatlanon" 
uralkodnak. A természet törvényei uralkodnak a bölcseken is -
de mégiscsak van erkölcsi természettörvény a „bölcs emberek szí-
vébe": a T ermészet rendje filozófusa nem veszi észre ezt az ellent-
mondá-st - legalábbis nincs nyoma, hogy észrevenné - , a „rossz " -
ról neki, a lázadónak, nyilvánvalóan az Isten problémája jut most 
az eszébe, s még nem az ember sorsa. 

2. De a T ermészet rendjében nemcsak az Ágis tragédiáját író 
filozófusnak, hanem a politikusnak a tapasztalatai is jelen vannak. 
Mert az emberi világ, ahogyan a gyűjtemény filozófusa látja és 
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leírja, a monarchia udvari világának reflexe - s ezt nem csupán 
jelzések, utalások („N6zd meg éSket itt aprólékokban, Bétsben") 
árulják el, hanem mindenekelőtt az, hogy e témakörben tulajdon-
képpen az első korszak tragécliáinak egyik legfontosabb problé-
máját emeli általános szintre. A filozófus most az ellen az ál-orcás 
világ ellen lázad fel, amely valamennyi tragédiájának lényeges 
motívumaként szerepel - s itt filozófusi szinten és érvénnyel lep-
lezi azt le; az önzés, az önszeretet mindenható (természeti törvény-
ként érvényesülő) hatalmát éppen azért mutatja be az emberek 
világában, hogy lássuk, mi is rejlik a színlelés, a képmutatás mö-
gött, hogy bizonyítsa a „maga szeretet" titkolt és leplezett, de 
a szükségszerűség erejével ható s a „gondolat törvénye"-it mindig 
félresöprő hatalmát. Mintha egy rousseau-i transparence igényének 
végletes és lázadó indulata vezetné a T ermészet rendje filozófusának 
tollát30 - „Szeretném hát, ha az emberek azt gondolnák, tanítanák, 
amit tselekszenek, hogy ez a sok lárva, hazugság, magok Lelkiis-
merete ellen való erőszakos vakítás szűnnének meg" (64.), - bár 
az elmondottakból nyilván jól kitetszik, hogy az „ötre et paraitre" 
közötti különbség megszüntetésének ebben a rendszerben nincs 
feloldozó távlata: a „paraitre" mögött az „ötre" - így bizonyítja 
- semmi más, mint az erkölcs nélküli természet puszta birodalma, 
az ösztöneinek kiszolgáltatott, „önnön hatalmában" nem levő 
ember léte. a ,.testvilág". Nyilvánvalóan tragikus fordulat ez, 
olyan, amely szintén materialista „systeme" -j ének ingatagságát 
készíti elő - hiszen így a leleplezés egyet jelent az igazolással, 
hogy a gonoszságot láthatóvá tegye, szükségszerllnek, „természe-
tes"-nek kell bemutatnia azt. 

* 
Bessenyei „spinozizmusá"-nak ldahikulá-sához kellett az evilá.gi 

„rossz" egyre mélyülő élménye (ez szabadítja fel őt egy antropo-
morf módra elgondolt Istennel szemben) - a „rossz" élményéhez 
peclig kellett az a mélyen konfliktusos, de sokáig változatlanul 
szoros kapcsolat, amely őt, a hazája s a „közjó" sorsán töprengő 
s ezzel együtt személyes-egzisztenciális gondjait is megoldani aki~
ró fiatalembert az udvarhoz, az oly döntőnek látott hatalomhoz 
fűzi. Hogy a Természet rendjének nyugtalanító, komor, sivár képe 
az ,.emberi nemzet"-ről Bessenyei számára valóban ennek a poli-
tikai orientációnak a terméke, arra nemcsak az utal, hogy itt a 

30 L. J. Stai·obinski Ronsseau-interpreLációja: Jcan-Jacques Rousseau. 
La t.ransparence et l'obsta.cle. Paris, 1957. 
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korábbi s éppen az alattvalói érdem és a fejedelmi hatalom viszo-
nyát fejtegető „ál-orca" kérdése emelkedett általános, filozófusi 
szintre - elárulja azt egy másik s igen jellemző mozzanat is, az 
ti., hogy lesújtó véleménye ellenére sem törekszik eltávolodni az 
oly „tsúfos törvónyek"-nek alávetett emberek társaságától. -
1\lert figyelemreméltó, hogy a természetes moralitás szembeszökő
en megoldatlan problémája még akkor sem kerül előtérbe, amikor 
n:.:on töpreng: hogyan is viseUrndjék az erkölcsös ember ezzel a 
világgal szemben - a drasztikus ellentmondás napvilágra kerülé-
sével fenyegető gondot (hiszen itt csak az „athée" „vortueux'', 
pedig a természetnek, m int az cgés11: rendszer bizonyítja, n incs is 
erkölcsi törvénye) it.t fékesodorja egy gyakorlati kérdés, a lehet-
séges modus vivendi felett való meditáció. A Természet rendje filo-
zófusa minden dilemmája ellenére elfogadja azt a világot, amelyről 
olyan sötét képet fest - a lehetséges magatartásra vonatkozó 
töprengéseiben nincs jelen semmiféle kivonulási vágy, az evázió 
nem merül fel lehetőségként, de nem merül fel ábrándként sem; 
miközben a filozófus pesszimista látleleteit írja az emberi nemzet-
ről, az alig jut eszébe, hogy - a bölcsek, akár az ateista bölcsek 
módjára és példájára - féke is lehetne vonulni e „tsí1fos törvé-
nyek"-nek alávetett világból. Szóltunk róla: pontosan ugyanez 
jellemzi az első korszakban készült három tragédia írójának viszo-
nyát is az udvari világhoz - ahogy ez kísért még az öregkori 
nagy műben a Tariménesben is: itt Arténis birodalmának fővárosa 
egyszerre merül fel az emlékező előtt a kirakades szélsőséges bírá-
latának céltáblája.ként s ugyanakkor mint a nosztalgiával felidé-
zett ifjúkor ragyogó színtere. A Természet rendjében sincs jelen a 
menekülés szándéka - noha jelen van máris az elkülönülésé, 
csakhogy ezt a később felerősödő motívumot itt háttérbe szorítják 
az ebben a világban benne élő vise1ked6sére vonatkozó tanácsok, 
tanulságok. 
Ezekből pedig az derül ki : a filozófus idomul ehhez az emberi 

környezethez - legalábbis kísérleteket tesz az alkalmazkodásra. 
„ ... tsak vigyázz, hogy kárt ne tégy magadnak : mert a többi em-
ber is vigyáz körülted, és éppen úgy tselekszik mint te. - F el kell 
neked is azt a köpenyeget és lárvát venni magadra, melyet az 
emberek viselnek magukon, és Törvénynek, Betsületnek hívnak. -
Ezek alat kell mindent elkövetned, mert ezek nélkül meg kövez-
nek." - Egy másik helyen maga az Isten is belép az ellenfelek 
közé - s még azt is elfelejti a filozófus, hogy megtagadott tőle 
minden spirituális vonatkozást : „. . . nem hogy az embernek ne 
hidj, de e részben az Istennek se hidj, mert annak sem kellesz, 
ha gyönyörűséget nem tsinálhatsz neki énekléseddel és jó tsele-
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kedeteddel ... tehát ne hidj egy teremtett állatnak is a világon." 
(Az érzéseknek, történeteknek szabadsága . .. 30.) S talán semmi sem 
árulja el annyira, hogy milyen fontos e gyűjtemény szerzője szá-
mára a jelenlét ebben az annyira sötét színekkel festett emberi 
világban, mint az ilyen rafinált tanács : „Ha beléd szeretnek akár 
emberek, akár asszonyok, és te magadat meg tagadod tőlük, ker-
getni, utálni fognak; ha pedig veled sokat lesznek, bizonyosan 
megunnak, megvetnek. Azért tsak úgy tégy: légy - ne is, ki-
tsint-kitsint tégy-adj; de ne vond el magad, hogy rernénség legyen 
hozzád, éljenek veled, de a sok reménség miatt meg ne unjanak." 

E tanácsok időnként mintha az „udvari ember" viselkedés-
művészetét tanítanák, noha - természetesen - a mögöttük 
meghúzódó gondolati rendszer gyökeresen különbözik az udvari 
eszmekör alapjaitól. S bár Bessenyei világisága filozófiailag most, 
a 70-es évek közepe táján vált koherenssé, „szisztematikus"-sá 
- e magatartással, az ál-orcás világ „lárvá"-jának s „köpenyeg"-
ének felvételével az „érzékenység" ifjú lázadója éppen a boldogság 
új, vílági programjától került nagyon távol; tragikus, de egyál-
talán nem paradox helyzet: a világiság erkölcsi igénye támadja 
majd meg a világiság filozófiáját. Bessenyei „spinozizmus"-át 
- valószínűleg az első materialista jellegű rendszert, amelyhez 
magyar író eljutott - elsősorban ez a feszültség bomlasztja fel. 
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MEZEI MÁRTA 

PERIODIZÁCIÓ ÉS KORSZEMLÉLET 
(t 772 ÉRllKELÉS:f:NEK TÖRT:f:NETE) 

Korfordulókra emlékezni, periodizációs problémákat fejtegetni 
ma talán korszerGtlennek hat. Szkeptikusak vagyunk az ünnep-
lések tartalmával szemben - mi tagadás, vannak „hagyománya-
ink" múltunkban és átélt élményeinkben, melyek megalapozzák 
idegenkedésünket. Bár vannak ellentétes példáink is, amikor az 
emlékezés, az ünnepi alkalom értékes, alapvető tanulmányok Jét-
relúvója lett: Gyulai P ál legjobb tanulmányai ilyenféle, dátumhoz 
kötött eseményekre íródtak, s az 1936-os Berzsenyi-évfordulóm 
készült például Németh László könyve. - Idegenkedésünknek 
van mélyebb, elméleti alapja is. Szemléletünknek alapvető iránya 
lett a történelmi materializmus: a fejlődés dialektikus folyama-
tait keressük, a szüntelen változást, az erők és viszonyok állandó 
mozgását és kölcsönhatását. Minden kor fejlődése, változása e 
szakadatlan mozgás eredménye, a nagy események, a történelem 
nagy pillanatai is az egymásra ható események, a társadalmi erők 
fejlődésének közvetlen eredményei, nem pedig valamiféle entitás, 
eszme kiteljesedése. Periódusok, évszámok kiemelése e folyamat-
ból épp ezért mindig kissé erőszakolt, a fejlődés szerves láncola-
tából szakít ki egy-egy mozzanatot több-kevesebb önkénnyel, 
rájuk vetítvén az utókor eszméit, igényeit. Ám a történelmi mate-
rializmus ismeri a minőségi változá.sok törvényét, melyet a maga 
konkrét meghatározottságában vizsgálunk a történelemben is : 
adott folyamat eredményeként, s az események további folya-
matának szerves részeként. Ilyen értelemben aligha vonható ké-
ség be pl. a francia forradalom szerepe a világtörténelemben, s hogy 
hazai és közeli példát mondjunk: 1945 sorsfordító dátuma. 

Az irodalom történetének is ily módon vannak nagy korszakai: 
változó tényezők (történelmi események, társadalmi mozgalmak, 
nagy tehetségek, nagy művek, irodalmi élet) kölcsönhatá-saként 
vannak olyan periódusok, melyek összegezik és kifejezik egy-egy 
folyamat lényegét, s olyan erővel és félreérthetetlen világossággal 
fogalmazzák meg a történelmi igényt, hogy hatá.sa alól többé 
nincs kitérő, hosszabb vagy rövidebb idő után az újnak, idegennek 
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ható törekvésekből az elkövetkező korszakok mércéje, irányt 
szabó rendszere lesz. A XVII. századi francia klasszicizmus, a 
Sturm und Drang vitathatatlan, kornzakos változásokat megin-
dító jelentősége történelmi tény, s van néhány ilyen fordulópont 
hazai irodalmunk történetében is (pl. Ady és a Nyugat fellépése). 
Az irodalmi korszakok kijelölésében, értékelésük történetében 
mindig sokféle nézet, felfogás, értékítélet csap össze. Egy-egy kor 
szemlélete saját múltjáról, elődeiről sokatmondóan fejezi ki a 
maga eszméit. Az első értékelők nézetei sokszor hosszú időre dön-
tően határozzák meg egy-egy időszakasz kutatásának, feltárásá-
nak irányát. 1772 történetében makacsul él tovább az első rend-
szerek elméleti alapja: a herderi historizmus, mely kezdetben még 
a társadalmi és kulturál is fejlődés korszerű tendenciáját fejezte 
ki. A történetszemlélet a.zonban ,.túlélte" korát, illetve más tar-
talmak hordozója lett. Az 1772-es korszakhatár értékelésének tör-
ténete pregnáns tanulságokat nyújt arról, hogy az állandó változás 
összhatásának folyamatából kiragadott korszemlélet miként fedi 
el vagy másítja meg egy történeti időszakasz lényegét, hogyan 
zárja le a kutatások irányát. Ilyen értelemben talán mégsem egé-
szen haszonta.lan egy periodizáció történetéről. történeti elveiről 
szólui. 

„Nincs még egy irodalmi korszakhatár, amely ily hosszú ideig 
állta volna az idők ostromát" - mondta Bán Imre az 1968-as 
periodizációs vitán.1 S valóban sokfelől ostromolták e nézetet, az 
elismerések és a kételyek többféle régiókból közelítették meg 
érveik fegyverével. Történetének kezdete is eltér a szokásostól. 
Az irodalmi korszakok elkülönítésében általában az utókor dönt, 
s bizonyos történelmi távlatból jelöli ki a fejlődés fordulópontjait. 
1772 jelentőségét azonban elsőnek a kortárs Kazinczy l!'erenc is-
merte el. Ifjúkorának nagy jelentőségű programjait élesen elvá-
lasztotta történeti előzményeitől. Így tett különben maga Besse-
nyei is, aki tudatos programszeríiséggel akart mást, újat, mint 
hazai elődei (Magyar Néző). A korszakteremtő nagyság tudata 
tehát adva volt a kezdeteknél - nem csoda, hogy a közvetlen 
utódok, a „nagyokat" még személyesen ismerő áttekintők, elmé-
letírók tiszteletteljes készséggel vették át és vitték tovább elődeik 
ítéletét - , miközben az értékelés tartalma lassa.n, de jelentősen 
megváltozott. Kazinczy korképe mindenesetre sokkal egysége-
sebb és kevésbé egyoldalú, mint utódaié. „Gyönyörű új Hajnal-

l ftK 1969. 2- 3. 358. 
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ról" beszél, elsősorban a magyar literatúra, s ezen belül a nemzeti 
nyelv felvirágzásának korszakáról. Kazinczy korszakot formáló 
tudatában az ú jdonság elve elsősorban a művelt ízlés, a művelt 
világ eszméinek, ízlésének meghonosítását, a modern szellemben 
újjáteremtett kulturális fejlődés nagyságát ünnepli. .A porosz 
háborúkban „a németeknek virágzani má.r elkezdett literatmá-
jokkal derekasan megismerkedtek" , elterjedtek a korabeli szép 
ízlés olvasmányai (Gellert, Rabener, H aller, Hagedorn), aztán 
arról beszél, hogy Báróczy, Bartsay, Bessenyei munkáiban „a 
nemzet csudálattal hallá. franczia izlés után gyalult nyel vöket", 2 

míg Baróti, Révai és Rájnis a görög és római minták után indul-
tak, s váltak az új költői nyelv megteremtőivé. S ha még hozzá-
vesszük, hogy Teleki Józsefről úgy emlékezik meg, mint aki „leg-
főbb dísze" „azon felekezetnek, mely szorosan ragaszkodik a ré-
gibb színhez"3 - készen áll átvételre az iskolákra osztott statikus 
korkép, melyben „franciások", „németesek", „deákosok" és „ha-
gyományörzők" munkálkodnak Csakhogy Kazinczynál ez még 
korántsem válik merev osztályozási szemponttá, hanem csupán 
az egyetemes fejlődés, a kivirágzó műveltség kiindulópontja és 
körvonala. .A ,,hatásokat", a tájékozódás irányát különben is 
inkább egyénenként méri fel, s az olyan esetekben, mint amilyen 
pl. R ádayé, történeti hilséggel rögzíti sok il·ányú műveltségét és 
hagyománymentő törekvéseit. Ha tehát valamilyen k1'itikai meg-
jegyzést tennénk Kazinczy irodalomtörténeti vázlataihoz, a me-
revség, az erőltetett osztályozás korántsem szerepelne közöttük, 
szemléletének statikusságát pedig menti, vagy inkább magya-
rázza a kortárs öntudata, a végzett nagy munka jogos önérzete. 
Európai műveltség és nemzeti eszme még szoros egységben fém-
jelz i nála a korszakot, s bár o műveltség világnézeti irányáról, a 
felvilágosodásról keveset mond (az 1810-es években Kazinczynál 
nagyon is érthető, hogy miért) , az értékelés történelmi hitelessé-
géről, realitásáról nem támadhat komolyabb kételyünk. Kazinczy 
korrajzából azonban nem az egyetemes nézőpont öröklődik, ha-
nem az írói csoportok, a műveltségi körök szétválasztása. 

A kor értékelésének elméleti alapjait reformkori íróink rakták le, 
az akkori idők igénye szerint. A reformkor elején, amikor a társa-
dalmi problémák még többnyire a nemzeti önállóság politikai küz-
delmeibe ágya.zódtak, múltunk értékelése is sajátos színezetet kap. 
A nemzet.i szempont, a nemzeti karakter követelménye egyre erő-

2 Kazinczy Ferenc:, Tübi.ngai pályaműve a magya.J' nyelv1·61. (1808) -
RMK 37. Bp„ 1916. 153 -4. 

3 Ottológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (1819). - Kazinczy 
F erenc Válogatott MCívei. I-II. (Magyar Klasszikusok.)Bp„ 1960.II.198- 9. 
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sebben hatja át irodalmunkat és múltszemléletünket. A történelmi 
érdeklődés természetesen nem a romantika s nem a reformkor 
vívmánya. Lukács György nemcsak a felvHágosodás korának nagy 
tör ténelmi érdeklődéséről szólt, hanem a napóleoni háborúk után 
beállott döntő változásról is. A történelem tömegélménnyé lett, 
Európa népei saját sorsukon ta paszta.lták hatalmát, saját élmé-
nyeik kényszerítették a szembenézésre jelenükkel s a.z okokkal : 
a közelmúlt és a távolabbi múlt eseményeivel. A történelem aktua-
li tása, jelenhez mérése ily módon lett a XIX. század szemléletének 
jellemző iránya, minden nemzetnél különböz6 módokon. Ez a szá-
zad „oly mélyen hit t a társadalmi jelenségek történelmi kötöttsé-
gében , hogy még a konzervatív rétegek is előjogaik igazolására 
csak történelmi érveket tudtak felhozni, és igényeiket ancienni-
tásukra és a nemzeti kultúrában való gyökereikre alapították" -
írja A . Hauser.4 Magyarországon és a kelet-európai nemzeteknél, 
ahol a polgári erők gyengesége miatt a „konzervatív" nemesi ré-
teg lesz az új rendért vívott küzdelmek vezetője, e történelmi 
údekJődés sokszoros erővel jelentkezik, sokszoros változatokkal. 
Tarta lmát, aktualit ásának igényét az szabja meg, hogy milyen 
mért ékben k apcsolódik az adott mű a társadalmi haladás irányá-
hoz . törekvéseihez. - Így válogatnak múltunk és irodalmunk 
h.<gyománya iból is, keresve az igazoló példákat, az eredeti nem-
zet it , a kő-vetendő mintát. Szinte természetes, hogy a reformkor 
korszerű hagyományszemJéletének elméleti alapjait politikus elme, 
l\ö:c.sey F erenc fogalmazta meg. 

K iemeltük politikus volt át, mert ez határozta meg döntően 
1úzeteit, elméleti műveltségét, költői ideáljait. A herderi történet-
zemléletnek ő volt a legmélyebb értője nálunk, annak lényegébe 

hatolva , saját adottságainkhoz, lehetőségeinkhez alkalmazta azt. 
1326-ban, a Nemzeti hagyományokban nemzeti karakterünk jellem-
ző sajátságait keresi, nemzeti irodalmunk alakulását vizsgálja, a 
fejlődés út ját, lehetőségeit, mintáit. Herder a „Volksgeist'', a „ge-
netische Kraft" ideálját sokfelől próbálta magyarázni (a rasszok 
jellegéből, a t ermészeti és történeti hatásokból). Hirdeti, hogy 
e belső lényeget kell minden nemzetnek tökéletesen kifejlesztenie 
- így van az az egyetemes univerzumban (növény- és állatvilág-
ban) . - , ám végső soron megismerhetetlennek t art ja. „Wunder-
IJare, seltsame Sache überhaupt ists um das, was genetischer Geist 
und Charakter eines Volkes heisst. Er ist unerklarlich und un-
auslöschlich; so alt wie die N ation, so alt wie das Land, das 

1 A rnold Hauser: A művészet és az irodalom társadalomtörténete. I - II. 
(Ford. : NyilafJ Vera és Széll Jenő.) - Bp., 1969. II. 136. 
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sie bewohnte. "5 - K ölcseynél másként rajzolódik k i a nem-
zeti karakter. Nála a nemzeti ideál belső világához, megvaló-
sítandó lényegéhez elválaszthatatlanul hozzátartozik bizonyos 
társadalmi, politikai szabadságeszmény; adott feladatok meg-
oldása, jogok kivívása, molyekért a megyegyCilésen és az or -
szággyűlés vitáiban síkra szállt. A nemzeti karakter egyes vonásait 
pedig elsősorban t örténeti szempontból akarja megvilágítani. Így 
tesz, amikor kedélyvilágunk szélsőségeiről és a búsongásra való 
fokozott hajlamunkról szól. „Azonban ki fogja megbizonyítani, 
hogy e többektől észrevételbe hozott nemzeti búsongás eredeti 
érzés a magyarban, nem pedig később, az általunk ismert balese-
tek hosszú sorában magzott fel 1 " 6 Irodalmunk alakulását is tör-
téneti meghatározottságában vizsgálja: a nemzeti hőskorból szár-
mazó nemzeti poézis egyenes vonalú fejlődését történelmi viszon-
tagságaink gátolták, s az a hagyományaink iránti bűnös közöm-
bösség, melyet jelennek és múltnak egyaránt szemére vet. Az ide-
gen minták beáramlás a és a nemzeti jegyek hát térbe szorulása 
történelmi szükség volt. Ebből következik másik tétele: nemzeti 
irodalmunk letéteményese az idegen befolyástól mentes népkölté-
szet, tehát a „való nemzeti poézis eredeti szikráját a köznépi da-
lokban kell nyomozni" . Kétségtelen, hogy e tétel Herdernél is 
elhangzott már,7 Kölcseynél azonban e program szorosan kap-
csolódik a magyar reformkor politikai küzdelmeihez, annak egyik 
vetülete lesz, „mert a jövő függetlenségi törekvéseinek is csak az 
önálló nemzet i karakterű irodalom lehet a fejlesztője, amely egyre 
inkább a népre támaszkodik, belőle merít erőt és érette harcol" .& 
Ebből az elkötelezettségéből adódik, hogy az idegen minták, az 
idegen hatások szerepét is a nemzeti irodalom célzatossága felől 
ítéli meg - szigorúbban, mint mestere, Herder. Herder a történe-
lem fejlődését már bizonyos dialektikus mozgásban látja, több 
helyen szól arról, hogy a fejlődés mozgatóereje a jó és rossz harca, 
ellentétes erők küzdelme az egyes népek tör ténetében . Így vizs-
gálja a háborúk sorsát, a kultúrkörök egymásra hatását a történel-
mi múltban és a jelenben. Az ókori népek vagy a vallások közötti 
harc és gyűlölködés történetéről szólva egyaránt az a véleménye, 

5 Az önmagát megvalósító természeti rendről 1. H erder: Ideen zur Pbi-
losopbio Jo1' Geschiohte c'ler i\'fenschheit. I. Tcil. 2/II., ill., IV. - B edin und 
Weimar, J 965. 55- 73. - H erder „Volksgeist", „genotische Kraft" ideál-
járól 1.: Meinecke: Die Entstehung des Historismus. I - II. München und 
Berlin, 1936. - II. 460 - 1. a H e1'der-idézet: 460. 

6 Kölcsey Ferenc: Összes Mű v~i. I - III. Bp„ 1960. I. 51 2. 
'Pukánszky B~la : H erder hazánkban. Bp., 1918. 3l. 
8 Szauder József: Kölcsey Ferenc. (Na.gy Magyar L·ók.) Bp, 1955. 129. 
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hogy egymá hatása nélkül egyik sem lett volna azzá, ami, egyjk 
a másikból fejlődött, s magukba szívták, áthasonították egymás 
eszmekörét, ideáljait.9 Kölcsey azonban, bár az idegen hatások 
történelmi szükségszerűségét elismeri, értéküket a korszerű cél, 
a nemzeti irodalom kivirágúsa felől határozza meg. Azokat a 
költőket becsüli leginkább, akik a nemzeti poézis szolgá.latában a 
ki.ilhoni elemeket is magyarrá formálták. A követendő minta íté-
lete szerint Zrínyi, aki „az olasz Músát magyar lepelbe öltözteté" , 
s aki „alkalmatosb vala az idegen szikrát saját kebelében nemzeti 
lánggá gerjeszteni, mint ez újabbak". „Ez újabbak": Bessenyei és 
Jrótársai, s ha korfordulónak tartja működésük évtizedeit, azt 
éppen az „idegen sziluákon" melegedő poézis korszakának nevezi . 
„Ráday mutatott utat a poétai lelkesedést idegen példányok által 
magasabbá, s a poétai művet idegen szebb technika által kelle-
mesbbé képezni; Orczy, Bartsay, Bessenyei franciákat kezdének 
követni; azalatt míg Baróti Szabó, R ájnis és Révai görög lábal< 
után mértékelték nyelvünket, s Rómának gyermekeit több vagy 
kevesebb szerencsével utánozni próbálták." 

Kazinczynál a mfiveltségi minták az új literatúra termékeny 
magvai lettek, Kölcseynél már éles a határ, mely a jelzett irányo-
kat a nemzeti poézistől elválasztja. Bessenyeiről szólva egyenesen 
eltévedésről beszél, példája bizonyítja, „mely nem könnyű legyen 
irlegen poesis világából saját nemzeti világunkba visszaléphetnj " . 
A nemzeti fejlődés irányába szerinte leginkább Ányos költészete 
illik, „ki leginkább saját tüzében látszik olvadni, s kinek érzése 
a nemzetiséggel s phantasiája a hon képeivel leginkább rokon" .10 

Ítélete Bessenyei.ről és köréről szigorú, hagyományszemléletének 
korszerű célja és alapja mellett - vagy éppen azért - sommás 
ts erősen egyoldalú. Változó mélységgel és tartalommal él majd 
to,ább e nemzeti cél felől szemlélt ítélet, új elemekkel is bővül, 
majd szinte ellentétébe fordul - éppen mert lényege, a.z aktuali-
tás irányába állított elméleti igényesség tfint el belőle. De halad-
junk sorjában. 

Kölcseyhez kell kapcsolódnunk mindenképpen, hiszen Herder 
tanainak ő volt a leghatásosabb terjesztője, alkalmazója, közve-
títője . Toldy Ferenc irodalomtörténeti rendszerébe is valószínűleg 
az ő nvomán kerültek át a herderi eszmék, bár más tartalommal. 
Toldy ·nem volt teoretikus elme, óriási anyagísmeretét elsősorban 
rendszerezőkészsége, logikája ta.rtotta össze. Egyeztető hajlama 
mutatkozik meg a Bessenyei fellépésével kezdé5dő korszak értéke-

9 Meinecke: i. m.: II. 423. 
10 Nemzeti hagyományok. I. kiad.: 1. 521 - 2. 
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lésében: Kazinczy és Kölcsey nézeteit próbálja összefogni rend-
szerében úgy, hogy a romantikus történetszemléletnek és Herder-
nek más elemeit is felhasználja. A K azinczynál leírt műveltségi 
irányokat Toldy „intézményesíti" : nála már határozottan „isko-
lákként" oszlik meg az irodalom. Minden írót besorol valamilyen 
„iskolába" vagy „körbe", s újabb csoportokat is alakít. Teleki 
nála a „franciások" közé tartozik; a „népiesek iskolájába" Dugo-
nics, Horváth Ádám, Perecsényi, Etédi; az „új iskola" tagjai : 
Ráday, Kazinczy, Batsányi, Verseghy, Dayka; a „debreceni kör" 
(Fazekas, Földi) mellett külön szól az „önállókról" (Kármán és 
Csokonai) . Több-kevesebb módosítással évtizedekig él tovább e 
feldarabolt korkép az irodalomtörténetben - K azinczy nyomán, 
de nem Kazinczy szellemében. - A fejlődés irányát, a célképzetet 
inkább Kölcsey alapján rajzolja meg. Toldy elsősorban a magyar 
nyelvű irodalom és a „nemzeti szellem sajátságainak" megnyilat-
kozását keresi egész literatúránk történetében. Ebből a szempont-
ból marasztalja el a XVIlI. század első felét s nevezi a „hanyatlás 
korának", 11 s ehhez képest értékeli Bessenyeiék fellépésének új -
donságát is. Talán ő fogalmaz a legélesebben, sőt, szinte romanti-
kus regényességgel: „Végre jött, s jött előkészületlenül, váratla-
nul, szinte egyszerre a fordulat. Nem egy nagy esemény, nem a 
nemzetben keletkező valamelyes mozgalom, nem a népet szerető 
kirá.lyné által. .. hanem jött egy ember által, ki nem főrendi 
születés, nem magas állású, nem gazdag és nem hatalmas, hanem 
fiatal, lelkes és tisztán látó a dísztelen önfeledést, s lángoló a 
nemzeti míveltség emelkedéséért: ez villanyozta fel az öntu-
datlan nemzedéket: Be s s e ny e i György. "12 Bessenyei és 
programjának elismerésében nemcsak a nagy egyéniség korszak-
formáló nagyságának romantikus hite él, hanem más, Kazinczy és 
Kölcsey nézeteitől eltérő műveltségbeli és személyes mozzanat is. 
Kezdjük az elsővel. Levelezésében, ahol minden olvasmányáról 
híven beszámol (elsősorban szépirodalmat olvasott külhoni szer-
zőktől is), Herdernek csak egyétlen írásgyűjteményét . említi, az 
Abhandlungen und Briefe über schöne Literatur címűt, ennek is 
főleg azt a megállapítását, amelyet Helmeczy Mihá.ly is idézett az 
1816-os Berzsenyi-kiadás bevezetőjében.13 Ez az idézet pedig ép-

11 T arnai Andor: Szekfű és a „nemzetietlen kor" irodalomtörténete 
UK 1960/2. 189. 

12 Toldy Ferenc: A magyar irodalom legújabb koráról. Irodalmi arcképek 
és szakaszok. Bp„ 1873. 176. 

13 Bajza J ózsef és Toldy Fe1·enc levelezése. Sajtó alá rendezte és a jegyze-
teket írta.: Oltványi Ambi'US. Bp„ 1969. -1, a 25, levelet (47-9.) és jegyze-
tét (540.). 



pen arról szól, hogy a kiváló külföldi példák utánzása nemcsak 
történelmi szülrnég lehet, hanem a gazdagság új forrása is, erjesz-
tője az irodalmi műveltségnek. Akár olvasta Toldy Herdert, akár 
csak az idézetet ismerte Helmeczy révén, tartalma mindenesetre 
elméleti támogatást adhatott számára Bessenyei korának meg-
ítélésében. Abban, hogy az „idegen szikrákon melegedő poézis" 
korszakát ne ítélje nemzetietlennek, hanem éppenséggel egy új kor 
nyitányának, melyben műveltség és nemzetiség alapjait teremtet-
ték meg. 

A meginduló fejlődés, a szellemi erjedés alapjaként szól Toldy 
az új kor új világnézetéről, a felvilágosodásról. Az 1854-ben kiadott 
A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig e. első 
összefoglalásban még óvatosan fogalmaz, de leírja, hogy Bessenyei 
egy más, modern szellem szószólója volt, az irodalmat „eszmékkel 
termékenyítette meg, s valamint a formákat - alyrain kívül - úgy 
a tárgyakat tekintve is, kiemelte azon szűk körből, melyben addig 
mozgott".14 Óvakodik attól, hogy a felvilágosodást néven nevezze, 
de Bessenyei olvasmányai között nemcsak Pope nevét említi, ha-
nem Voltaire-t és Montesquieu-t is. „Nincs itt helye Bessenyeit 
mint bölcsészt méltatnom" - írja kitérőleg, de azért felsorolja el-
mélkedéseinek legalább a tárgyát, irányait: „amint vagy elsőleges 
úton az ember viszonyait istenhez és embertársaihoz, vagy gya-
korlatilag, s a történetben, erkölcsök és polgári intézményekben 
hist-Oriailag vizsgálja. " 15 A hatvanas években, amikor már sza-
badabban szólhat, s amikor a történeti stúdiumokban nagyobb 
tere van a tényszerilségnek, a mí'.ívelődéstörténeti összképnek, 
mint a nagy, romantikus fordulatoknak, Toldy is többet mond 
Bessenyei új eszméiről, hatásáról. „Bessenyei hatása a költészetre 
mély és üdvös volt" - írta volt 1854-ben. A jelzők megmaradtak, 
de a kör szélesebb lett : „Bessenyei befolyása a költészetre, s álta-
lában a magyar szellemre, mély és üdvös volt" - írja most, A ma-
gyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig e. 
munkájában (1864-5.) . Bessenyei új formákat honosított meg a 
költész~tben, a szellemi világot pedig elsőkén1; „ismertette meg a 
xvnr. század szabadon vizsgáló irányával, s véget vetett aszárny-
szegő dogmatizmusnak" .16 Toldy természetesen nem a felvilágoso-
dott szellem térhódításának történetét akarja megírni, hanem a 
nemzeti szellemet és európai műveltséget egyesítő irodalom kez-

H Tol,dy Ferenc: A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy 
Sándorig. (2. kiad.) Pest., 1867. 339 - 40. 

1$ Toldy Ferenc: A magyar költészet története .... I. kiad.: 334. 
JG Toldy Ferenc:A magyar nemzeti irodalom töl'ténete a legrégibb időktől 

a jelenkorig. Pest, 1864 - 5. 123. 
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detét, útjait. Azaz a saját korának előzményeít keresi. Toldy elmé-
letébe itt szól bele a személyes elem: a kiteljesedést, melyet Köl-
csey még csak várt és feddően követelt korától, Toldy (más tarta-
lommal) megvalósultként látja a jelen irodalmában, főként Vörös-
marty költészetében. A „férfikor", a fejlődés csúcsa vele érkezett 
el, aki „a világirodalmi cultúra s ez ősi nyelv minden erejét és 
szépségeit egyesíté költészetében" .17 1772 korszakos nagyságát is 
e célképzet felől ítélte meg, úgy látta, hogy a reformkorban kitel-
jesedő fejlődési folyamat ekkor indult meg. 

Az egyoldalú historizmus korlátai már Toldynál is hamar kiraj -
zolódnak. 1872-ben az Akadémián, a centenáriumí ünnepség szó-
nokaként A magyar irodalom legújabb koráról értekezve Besse-
nyoiék programjában már fó'ként a „nemzet megmentését" ünnep-
lí. Széchenyi és Vörösmarty törekvéseiben teljesedett ki szerinte 
a folyamat, ott egyesült ,,a költészet s az államtudomány egy kö-
zös célra, mely egy virágzó, dem i n d e n e k fel e t t m a g y a r 
szabad állam megteremtése és dícsővé tétele volt".18 Félreérthe-
tetlen az egyoldalú nemzeti célzatosság, s a.z is, hogy horizontja 
a reformkorral teljesen lezárul. Az irodalom százéves történetének 
áttekintésében bővebben szól például Dugonicsról, de még csak 
említésszerűen, még felsorolásban sem hangzik el Petőfi neve -
1872-ben! - , nem esik szó az irányról, melynek legnagyobb kép-
viselője jelen van az ünnepí gyülekezetben, mellesleg az Akadémia 
titkára, és Arany Jánosnak hívják. Toldy „alkalomszerű érteke-
zést" olvasott, frta Arany a hivatalos jelentésben,19 némi keser-
nyés felhanggal. 

A költő Aranyt sértette, ami Toldy beszédéből kimaradt; :17. 
irodalomtörténész Arnnyt bántotLa, ami elhangzott. Bánthatta 
annál inkább, mert Toldy itt hivatalos szónokként is semmibe 
vette azt a,z irodalomtörténeti koncepciót, melyet - részben -
az ő rendszeréből kiindulva fejlesztett tovább Arany. A Kőrösön 
készült irodalomtörténeti vázlatban Toldy nyomán rendszerez, el-
különíti az „egyetemes" (tudományos, nem magyar nyelvű) meg 
a „nemzeti" irodalmat; átveszi tőle az egyes periódusok évszámát 
is. 20 Arany szintén egy kettészakadt XVIII. századról beszél", a 
század első fele, a „hanyatlás kora" után nála is új periódust nyit 
az 1772-es évszám. Ő sem kapcsolja a felvilágosodáshoz az új kor 

17 Toldy Ferenc: A magyar irodalom legújabb koniról. I. kia<l.: 183. 
18 I. m.: 185. 
11 Magyar Tudon:uínyos Akadémia Évkönyvei. Pest, 1873. 12. 
211 Arany J ánoa: Összes Művei X . Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írt.fi: 

Keres:Jury Mária. Bp., 1962. 627. Pap Károly: Arany János magytti' ii'nd n· 
lomrörténete. Bp., 1911. ;34., -
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kezdetét, sőt, · az új világnézet erjesztő hatásáról még annyit som 
mond, mint Toldy. A korforduló értékelésében, a.z írodalomszem-
lélet lényegében inkább Kölcseyt folytatja. Arany is a nemzeti 
irodalom alakulását vizsgálja a múltban, lehetőségeit, megvaló-
sítható formáit keresi jelene számára. Kölcseynél a népit magába 
ölelő nemzeti szellemű irodalomért folytatott harc a reformkor 
aktív korszakára esett, együtt jelentkezett a konkrét társadalmi, 
politikai küzdelmekkel. Aranynál a Bach-korszakban a nemzeti 
irodalom követelése inkább védekezés, igazolás, útkeresés. Ezek-
ben az esztendőkben a „nemzeti újjászületés" eszménye elsősorban 
morális, kulturális megújulást jelent, olyan tendenciát, amely a 
jelen lehetséges törekvéseit támogathatja. 21 Arany számára már 
nem egyszerűen a népköltészet a nemzeti irodalom tiszta mintája, 
ideálja inkább a népies mfiköltészet közegén át nemzetivé emelke-
dő egységes, nép-nemzeti irodalom. Számára ez jelenti a fejlődés 
csúcsát, ennek előzményeit kutatja múltunkban is. Történelem-
szemlélete ily módon romantikus és herderiánus :22 a tökéletes felé 
tartó haladás folytonosságának tudatában szabja meg irodalmi 
hagyományainak értékét. Ezt a fejlődés-koncepciót az európai 
gondolkodásban, Aranynál is, Hegel tanai erősítették meg: a tör-
ténelemben megnyilatkozó felsőbb rendű értelem, a haladás feltét-
len hite, szerves folyamatossága általa nyert mélyebb filozófiai 
alapot. Arany azonban - mint Németh G. Béla írja - a fejlődés 
nép-nemzeti irá~yánakkiemelésévelinkább a herderi gondolathoz 
áll közelebb.22a Igy irodalmunk kibontakozásának útján szerinte 
nem Vörösmarty és a reformkor, hanem inkább a népi és nemzeti 
jegyek egységét megvalósító Petőfi és iránya jelentik a legnagyobb 
eredményt, s e nézőpontból ítéli meg az 1772-es k01·fordulót és 
irodalmunk XVIII. századi „újjászületését". 

Irodalomtörténeti vázlatában a kor törekvéseit - Toldy nyo-
mán - iskolák szerint tárgyalja, átvéve Toldy felosztását. Csak 
a „népiesek" csoportja bővült: Arany ide sorolja a „debreceni 
kört" (Fazekas, Földi) s természetesen Gvadányit. (Később „nép-
szerűek" csoportjának hívja.) Jelentőségük a népi formák, kedély-
és képzeletvilág őrzése, továbbvitele - legbővebben a Gvadányi-
portréban beszél erről. Az „iskolák", az idegen minták átvételének 
megítélésében ismét Kölcseyt követi, szakadást, ellentétet lát ő is 

21 Barta János: Arany János és a XVIII. század. ItK 1971. 5. 568. 
22 S6tér István: Nemzet és haladás. Irodalomtörténeti Könyvtár. 12. 

Bp„ 1963. 352. - BartaJános:I. tanulmány : 575-80.Aranyésaherderi 
eszmék kapcsolatáról 1. még: Németh G. Béla : Tíirelmet,Jeu és késlekedő 
félszázad. Bp„ 1971. 70 - 88„ J 68. 

22• Németh G. Béla: I. m. 86- 87. 
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nz eredeti, nemzeti költészet meg az „idegen szilu-ákon melegedő 
poézis" között. A külföldi minták átvételének történelmi szüksé-
gét szintén elismeri: „í1gy hozta a sors", de rossz sors volt, tény, 
de sajnálatos tény. A Ráday-portré elején írja : „Nálunk is úgy 
hozta a sors, hogy megszakadjon eme belső fejlődés, hogy iunen-
onnan ellesett példákon tanulgassunk verset írni", és hogy az 
„utánzások iskoláját kelle megfutnunk".23 Ily módon az után-
zások iskolájának szerepe is valamiféle frodalomtörténeti átmenet 
biztosítása, kényszerű kitérő csupán az egyenes vonall1 fejlődés 
útjaiban. Így világítja meg a franciás, németes és deákos iskola 
jelentőségét a Baróti Szabóról írott portréban. „A hagyományos 
költészetből legészrevehetetlenebb az átmenet a franczia iskolá-
hoz", ide kapcsolja versformája is, mint írja, Orczynál vagy Bar-
tsaynál néha alig észrevehető, „hogy idegen útra csapott" . „Erő
szakosabban lép fel éppen Szabó Dáviddal a másik irány, mely a 
régi, leginkább római példák után indul. Itt már a szakadás vilá-
gos. "24 Nem tárgyalja és nem értékeli itt a másik két iskolát, a 
németeset és a népieset azért, mert mint mondja, jellemzl:S képvi-
selői, Kazinczy, illetve Dugonics és Gvadányi későbben jelent-
keznek. Az „utánzások iskolájának" történelmi hivatását, e törek-
vésekhez fűzött értékítéletét legvilágosabban az Irányok e. tanul-
mánya (1861- 62) mutatja. Itt a lírai műfaj divatjának okait 
nyomozva jut el a zseni meghatározó szerepéhez, s megállapítja, 
hogy „túlnyomó lyrai hangulatunkat nagy részben Petőfi ragyogó 
sikeréből kell származtatnunk". „Ne nevezzük ezt iskolának. 
Költészetben iskolát nem a lángész, hanem azon körülbelül egy-
forma nagyságú tehetségek alkotnak, melyek közéíl egy sem oly 
tündöklő, hogy a többinek fényét magába nyelje, egy sem oly 
erl:Stlen, hogy saját jellemét elvesztve, pusztán utánzónak mond-
hassék ... Zrínyi-iskola nem volt nálunk, de igen Gyöngyösi; volt 
Bessenyei (francia), nem volt Csokonai-iskola. "2S Mégis, az isko-
lákra szükség van. Mert igaz, hogy a tehetség magával hozza 
teremtő hajlamát, ám a példák, az „utánzási folytonosság" nélkül 
sem mire nem jutna. Mindez Arany szerint érvényes egy-egy tehet-
ség kibontakozásához, de a korok egymásutánjában, egy-egy fo-
lyamat kiteljesedésében is. Így és ezért fontosak az iskolák, fontos 
az utánzók munkássága, mert ell:Skészíti a magasabb rendű tehet-
ségek útja.it, korszakait. „Nagy fontosságot helyezünk tehát ab-
ban, hogy a költészet s általában a művészet terén minél több jó 

23 Arany János: Ráday Gedeon. Arany János Összes Prózai Művei. Bp .. 
é. n. 502. 

21 Szabó Dávid. I. kiad.: 492. 
26 Irányok. I. kiad.: 371. 
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középszerű, s ha tetszik, »utánzó« fussa szabad versenyét; nem 
mintha a középszerűséget becsülnők nagyra, de mivel ezek teszik 
lehetővé, hogy koronkint Lángész álljon elé s mivel egy ily pezsgő, 
szélesen kiterjedt, hagyományos művészi élet nélkül a genie meg-
születik ugyan, de meg is hal anélkül, hogy léteztéről valamit 
tudna a világ. "26 A zseni hőskort teremtő erejéről, korszakos hatá-
sú géniuszáról szóló romantikus tanítást ismét Kölcseyhez kapcso-
lódva építi tovább27 és a lkalmazza a saját és az elmúlt korok iro-
dalmának megítélésében. Romantikus a haladás folytonosságának 
hite, ahogyan a fejlődés egyes elemeit az organikus szükségszerű
ség láncolatába rendezi, s meghatározza minden mozzanat szere-
pét. Így fejti ki jelen esetben: az „utánzók", a „középszerűek" 
történeti hivatásáról szóló tanítást. Az 1772-vel kezdődő korszak 
értékelésének történetében ez más szóval azt jelenti, hogy .Arany 
fejtette ki Kölcsey nyomán ez időszakasz átmeneti, csupán köz-
vetítő szerepéről szóló tételt. 

És szinte törvényszerű, hogy a kor és a korforduló értékeléséből 
a legkevésbé termékeny eszmék élnek tovább. Kazinczy és Toldy 
rendszeréből az iskolákra szabott statikus korkép, Kölcsey és 
.Arany elméletéből az egyoldalú nemzeti nézőpont öröklődik. De 
az elmélet, amely Kölcseynél és Aranynál még politikai tö1·ekvések 
része. osztálytartalmak. azaz a társadalmi haladás eszméinek egyik 
fóruma, lehetséges megnyilvánulása volt, később egyre inkább 
elszakad a társadalmi haladás irányától, öncélú, nacionalista jel-
szó>á '\""álik, retrográd nézetek hangzatos fogJalatává süllyed. -
1 í72 és Bessenyeiék törekvéseinek megítéléséhéíl, Toldy szűk
~zaní jelzéseit ki•éve - láttuk - elmaradt a világnézeti tartalom 
,·izsgálata. Saját koruk adottságai. e~zméi szerint. más-más okból, 
sem Kazinczy, sem Kölcsey, sem Arany nem foglalkozott a felvilá-
gosodás értékelésével, hatását egyik sem építette bele rendszerébe. 
Amikor kezdik számba venni szerepét, jelentőségét, az egyoldalú, 
társadalmi tartalmaitól elszakított nemzeti eszme nevében ítél-
keznek, s „idegennek" bélyegzik mindenestül. 

Ez történik a szándékaiban objektív Gyulai Pálnál is, aki a pol-
gárosuló nemzeti irodalom eszméi szerint mérte fel múltunkat, s 
az 1772-vel kezdődő korszakot. Bessenyeiben, épp ezért, már nem.-
csak a nemzeti nyelv és irodalom megújítóját látja : „Bessenyei 
nemcsak elhanyatlott birodalmunkat támasztotta fel halottaiból, 

t 6 I. m. : 384. 
! 7 Vö.: Nemzeti hagyományok i. kiad.: 493 - 4. - Kölcsey zseni-elmé-

letéről: Szaude1· József: Géniusz száll .. . . A romant.iko, i'1t,ján. Bp., 1961. 
224 -47. 
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hanem azon társadalmi és politikai reformokat is hirdette, melyek 
a nemzeti műveltséggel kapcsolatban voltak." A hangsúly azon-
ban a nemzeti törekvéseken marad, a társadalmi és politikai esz-
mék is ennek rendelődnek alá. Azaz, Bessenyei törekvéseiből is 
azokat emeli ki, amelyek a nemzeti politika irányvonalába estek. 
Például, hogy „eszméinek hatása már érzett az 1790-diki ország-
gyűlés szónokain".28 Hozzáveszi még Kölcsey és Arany elméleté-
ből a műveltség és a nemzeti irány kettészakadásának eszméjét, 
s így értékeli az egész XVIII. századot. A „hanyatlá.s kora" (XVIII. 
század első fele) után, írja másut..t, „mintegy ránkszakadt az ide-
gen műveltség. Ez idegen műveltséget magyarrá tenni, volt az 
ébredő hazafiság jelszava. S valóban ötven év alatt az egészen 
magyarrá kezdett válni, de kevésbé nemzetivé" . Az idegen művelt
ség, a „franczia, a classikai és a német" utánzása szükségszerű 
kitérő volt - hirdeti ő is - , idegen és káros nemzeti szempontból, 
de „végig kellett küzdeni ez iskolákat ... ha mindjárt a nemzeties-
ség árán is".29 S mivel Gyulai a meginduló fejlődési folyamatban 
szélesebb körű, társadalmi-politikai fejlődést is lát és értékel, az 
„idegenszerűség" bélyege az egész kort meghat..ározó eszmére, a 
felvilágosodás viJágnézetére is érvényes. „Itt kezdődik a felvilágo-
sodás korszakának gyökeresen téves megítélése is: a francia forra-
dalmat előkészítő eszmék hazai érvényesillésében a népies-nem-
zeti szemlélet csak »idegenszerűséget« lát, illetve, a nemesi-főne
mesi mliveltség kétségtelen idegenszerűségének szomszédságában, 
a polgárosodást is előmozdító szellemi mozgalmak fontosságát 
nem veszi észre, mivel ezek kevéssé nemzeti jellegűek. "30 E?.ért 
emeli ki Gyulai a Bessenyeiékkel kezdődő korszak t..örekvéseiben a. 
„visszahatást'', melynek „magából a mozgalomból kellett szület-
nie és saját túlságai miatt, hogy valódi vívmányait megtartva, 
magába olvaszthassa a nemzeties fejlődés régibb és újabb eleme-
it".31 E „visszahatás" Gyulai szerint II. J ózsef korában kezdődik, 
itt éled fel a kultúránkat átható nemzeti szellem. A „végcél", a 
kiteljesedés Gyulai szerint Petőfi és Arany iránya, a nemzetiese-
dés költészetünkben velük teljesedett be, ennek folyamatát, kez-
deteit keresi ő is az előzményekben. A XVTII. századból tehát II. 
József korát emeli leginkább ez irányhoz, az ekkor ébredő nemzeti 
„vissza.hatásban" látja meg azt a gyűjtőerőt, amely összefoghatta 
az „idegen" műveltségbeli és társadalmi tendenciákat a nemzeti 

:s Gyulai Pál: A Bessenyei-ünnepélyen. (1883.) Emlékbeszédek. I-II. 
Bp., 1914. II. 375. (Az előbbi idézet is uo.) 

" Gyulai Pál: Arany János. I. kiad.: I. 234- 5. 
30 StJtér István: Nemzet és haladás. I . kiad.: 362. 
31 Gyulai Pál: Arany János. I. kiad. : I. 235. 
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törekvésekkel. Így tárgyalja irodalmunk fejlődését A 18. század 
magyar lírai költőiről szóló egyetemi előadásában, 1803- 94-ben. 

E „visszahatás"-elméletnek is volt már szószólója Gyulai előtt, 
Yolt hagyománya annak is, hogy II. József korára tették a korfor-
dulót, nem 1772-re. 

II. József korának jelentőségéről H orváth Mihály mondott tár-
sadalomtörténeti, politikai érveket: az ipar, a kereskedelem, a 
városi élet, a műveltsóg felvirágzásának adalékait hozta bizonyí-
tékul, s a nemesi liberalizmus eszméi szerint elképzelt polgári fej -
lődés jelentős állomását látta a reformer-uralkodó korában. Hor-
váth 1\:Uhály erre az időszakra teszi a művelődés és irodalom mcg-
újíMsát (az egyetem Budára helyezését is), s e korszakhoz sorolja 
Bessenyei és körének munkásságát .32 - Még korábbi felfogás 
Pápay Sámuelé, aki az 1808-ban megjelent literatúra-történetében 
más, „nemzetibb" elvek alapján jelöl korfordulót II. J ózsef idejé-
ben. Pápay literatúra-fogalma még erősen tudományos jellegű, 
a fejlődés útján pedig a magyarnyelvűség térhódítását vizsgálja a 
literattll'a minden területén: vallásos, tudományos irodalomban, 
szépíróknál s a kulturális élet minden ágazatában. Ezért a XVIII. 
század eleje nála szintén a hanyatlás kora, ide sorolj a még Mária 
Terézia uralkodásának idejét ( „A reformátzió idejétül fogva Ildik 
J ózsef császár uralkodásáig"). Beszél ugyan a testőrírókról, Bes-
senyeiről , kiben „szinte lobogott az a hazafiúi tűz, mellyel nem-
zeti Literatúránkat előmozdítani törekedett; sok derék munkáit, 
mellyek 1772-ben kezdettek kijönni, hosszas volna itt előszámlál
ni" . Szól arról, hogy már ekkor „felkezdettek járni a Magyar Heli-
koma ama derék P oétáink s Literátoraink is, kik utóbb még job-
ban tsudáltatták magokat". - A „még utóbb" a korforduló, az 
új kor kezdete „József császár iclejétül fogva mostanáig". Új kor, 
mert az erőszakos németesítés visszahatást szült, megálljt paran-
csolt az „idegenedés ösvényén" és Jiterátoraink „kezdettek vissza-
térni a magyarság uttyára".33 Természetes, hogy ebben a felfo-
gásban a korszerű, európai, felvilágosodott műveltség teljesen hát-
térbe szorul, hiányzik még H orváth Mihály érveinek társa<lalom-
történeti jelentése, csak a nemzeti gondolatot, a hazafias eszméket 
hangsúlyozva tolódik el itt a korszakhatár. Pápay elméletéhez 
kapcsolódva ismeri el II. József uralkodásának korfordító jelentő-

a: H orváth Mihály: Vázolat.ok a. maiyar népiség történetéből. (1839-41.) 
Horváth Mihály Kisebb Történelmi l\iunkái. I-III. Pest, 1896. III. 431. -
Horváth l\Iihály nézeteiről Feny6 I stván: Haza és tudomány. Bp., 1969. 
84 - 6. 

33 Pápay Sámuel: A mngyar literaLura csmól'ete. Veszprém, 1808. - Az 
ic..lézetek helye : 400., 402„ 404. 
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ségét Majláth János és Kisfaludy Sándor is;34 - Toldy ellenben 
ingerülten cáfolja. Szerinte a II. József rendeleteire visszahatás-
ként támadt politikai és hazafias mozgalom, valamint az 1790-es 
országgyűlések nemzeti buzgalma csak a megelőző esztendők alap-
j án támadhatott fel, „lehetővé téve azon tizenkét fényes év által, 
mely közvotlenü l megelőzte". :is Mindenesetre érdekes jelenség, 
hogy a nom:;:oti megújulás, illetve nemzeti újjászületés eszménye, 
melynek a.lapján elismerték és iinoepel ték 1772 jelentőségét, más 
nézőpontból - tagadásának ahipja is lehetett. E gyéni színezetíí , 
erőso11 k01·hoz kötött nemzeLkoncopció és hagyománykcreső szán-
dék luitja át Kemény Zsigmond véleményét is a XVIlI. század iro-
dalmi törekvéseiről. 

Kemény nem irodalomtörténészként foglalkozott a kor problé-
máival. Irodalmi és politikai tanulmányaiban a Világos után kö-
vetkező esztendők politikai, morális és irodalmi problémáit, a fej-
lődés lehetőségeit és hagyományait keresi. A forradalom tragédiá-
jának árnyékában mindenekelőtt azt, hogy a nemzeti-nemesi pol-
gárosodás útja miért torkollott forradalomba, s hogy mi volt ebben 
a reform kor nagy politikusainn.k, Kossuthnak és Széchenyinek a 
„vétke". Politikusideálja a 40-es évek Széchenyije, ám már az ő 
munkásságában is megtalálja a későbbi évek „félresiklásainak" 
alapját : a „mérték" elvétésót a reformokban, s főként azok demok-
ratikus túlhajtását, melyet Kemény az új helyzetben különösen 
élesen választ el a nemzeti eszmékért, a nemzeti önállóságért ví-
vott küzdolmektől.36 A politikai irányokhoz méri az irodalmi ha-
gyományok értékét: mennyiben készítették elő az ideálisnak lá-
t ott reformer-utat, s mennyiben lehetnek az 50-es évek új köve-
telményeinek tanítói, példái~ Kemény nagyon is jól látta a XVID. 
századi „neologizmus" politikai jelentőségét, a francia felvilágoso-
dás eszméinek „csábító bölcsossógét".37 - Éppen ezért a mértéket 
nem ismerő reformer-törekvések előzményeit semmiképpen sem 
keresi Bessenyeiék munkásságában. (Toldy még megtehette, mert 
ő elsősorban a nemzeti kultúra kezdeteit látta az 1772-vel kezdődő 
esztendőkben.) Kemény azonban másféle hagyományt emel ki: 
egy elvontabb, eszmei erjedést, a szellemi erők előkészítését az új 
eszmék befogadására: a józanságra, a lehetséges térre és erőkre 
támaszkodó töreh·éseket. Ez felelt meg a Bach-korszak nemzeti 

34 Waldapfel Jóuef: A magyar irodalom a felvilágosodás korában. (3. 
kiad.) Bp., 1963. 8. 

36 '1.'oldy Ferenc: A magya1· kö!Lószet, története .... I. kiad.: 325. 
30 S6téi- István: Nemzet és haladó.s. J. kiad.: 489. 
37 K emény Zsigmond: Szóchcnyi lst,ván. (185 I ). Sorsok és vonzások című 

köt,eLbcm. Bp., 1970. 156. 
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megújulást kereső tendenciájának, amikor a morális, „belső" újjá-
születés útjait kutatták. A közvetlen elődök e szemlélet alapján a 
nyelvújítók és Kazinczy: „Kétségkívül a nyelvújítók voltak a 
politikai újítóknak előkészítői. Ők termékenyítették meg, ők tet-
ték a változásra hajlékonnyá s az új eszmék földolgozására alkal-
massá a szellemet. A győzedelmeskedő neologizmus magával hozta 
szükségét és diadalát az állami és társadalmi reformoknak. Szé-
chenyi előde Kazinczy volt" - írja 1851-ben a Széchenyi-tanul-
mányban, majd később is, 1864-ben, a Vörösmartyról szóló írásá-
ban .38 A józan mértékletességre, a küzdelmek irányának, terének 
megválasztására pedig Kemény szerint a történet i irodalom ta-
nulságai vezethetik rá az olvasóközönséget . A „pöffedezés," a „be-
t eg képzelődés ", a „szabadosság és ra jongás" ellenszeréül főként a 
XVII. századi emlékiratírók munkáit ajánlja. Az „ősmagyar szel-
lem ", a „naiv felfogás", a „jámbor egyszerűség" és a „táblabírói 
világnézet" hirdet ésében hasznos követek a múltból, hasznosak 
ideáik is. Bessenyei ék és a XVIII. századi „neologizmus" hibája volt 
e hagyományok elhanyagolása, s helyettük az idegen minták kö-
vetése, ennek pedig súlyos következményei lettek 6s vannak. „É n 
mindig azt tapasztaltam, hogy a hol' az irodalom kezd felhagyni a 
hazai történettel, ott már bizonyos nyugtalanság, szabadosság 
és rajongás kapott lábra, mely előbb-utóbb minden más irányban 
és hatáskörben is fog jelentkezni " 39 - írja az Élet és irodalom c. 
tanulmányában 1853-ban. 

Kemény koncepciójában már érződik az 50-es években népszerű 
új történetíró-iskola hatása. Az új történelemszemlélet hirdetői kri-
t ika i szellemet követeltek, tényszerűséget , tárgyiasságot a mód-
szerben; eszmékben pedig a kiegyenlítést, a reális utak lehetőségeit 
ajánlják a képzelet és szenvedély káros, romlást hozó hatalma 
ellenében:•° K emény, mint kimutatták, elméletben főként Macau-
lay t anítványa,•1 ám az ő szemléletében is elevenek még a her-
deri nyomok, erős a históriai színezet. Az „ősmagyar szellem", a 
nemzeti karakter megvalósításának lehetőségeit keresi ő is múl-
tunkban és irodalmi hagyományainkban; a fejlődés organikus 
folytonosságát herderi- hegeli alapon még adottnak veszi, hiszen 
épp e szakadatlan hagyomány megvilágítására törekszik, annak 
egyes állomásait, „félresiklásait " kutatta a közvetlen előzmények-

38 K eminy Zsigmond: Széchenyi IsLván. I. kiad.: 248. Vörösmarty emlé-
kezete. I. kiad.: 348- 9. 

39 Élet és irodalom. (1853.) Történelmi és irodalmi tanulmányok. I-II. 
Bp„ 1906. I. 341. 

• 0 Sóté?· István: Nemzet és haladás. r. kiad.: 623. 
"Németh G. Béla: Türelmetlen és késlekedő félszázad. I. kiad. : 172. 
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ben. Visszavetítő múltszemlélete Kölcseyéhez hasonlítva mutatja 
igazán a döntő változást: ott egy meginduló progresszív társadalmi 
törekvéshez kereste a hagyományt a gondolkodó; itt, megrendítő 
történelmi élmények, csalódások árnyékában fordul a múlt felé a 
vizsgálódó figyelem, a saját korának sajátos adottságai alakítják, 
színezik át a hagyományok értékrendjét is. Ha Keménynek van 
még kapcsolata Herderrel, főként a kései Herderre kell gondol-
nunk, nem annyira az átvétel, mint a hasonló történelmi adottság 
analógiái miatt. A francia forradalom és a napóleoni háborúk vál-
ságait végigélve Herder a görögség eszményéhez tér vissza, annak 
ha1·monikus, humanista patriotizmusában látja az egyedüli mene-
déket, az egyedüli tisztán maradt ideált, példaképet a világ népei 
számára.42 Kemény is olyan kort, olyan világképet, nemzetesz-
ményt keres az elbukott forradalom után, amelyet még nem za-
vartak meg a „neologizmus", a „ beteg képzelődés" társadalmi és 
szellemi „veszélyei" . Hagyományainknak, a XVIII. század irodal-
mának megítélését is ez a koncepció határozta meg - lesz még 
folytatása egy másik, forradalomtól rettegő korszakban. 

Kemény - bár részletesen nem fejtette ki álláspontját - lénye-
gében szembefordult Bessenyeiék korának és az 1772-es korfordu-
lónak hagyományos értékelésével. Ám akik továbbvitték Kölcsey, 
Toldy vagy Arany eszméit a periodizációs elvekben, lényegében 
újat még sokáig nem adnak hozzá a kialakult rendszerekhez. 
A folytatók hagyományszemlélete megmarad az egyoldalú histo-
rizmusnál, „előzményeket" keresnek és ünnepelnek, progresszív 
vagy jelentős társadalmi eszmék nélkül. Irodalom és hagyomány 
megítélésében leginkább azt keresik, hogy milyen mértékben fejezi 
kí a „nemzeti karaktert". Jelentt'Ssen megváltozott és változó esz-
mény ez, az új idéSknek megfelelő tanításokkal telítődik (mint 
látni fogjuk), tartalma egyrn szimplább, egyre fellengzősebb lesz. 
S bár a XIX. század 70-es éveitől kezdve a tudományos, kritikai 
irodalomban, irodalomtörténetben erősöd ik a ténytisztelet, a mű
vek történelmi és társadalmi genezisére irányul a figyelem, az 
egyoldalú nemzeti szempont döntően határozza meg a hagyomá-
nyok szemléletét. Természetes, hogy az 1772-vel kezdődő korszak 
megismerésében, a korforduló jelentőségének megvilágításában 
egy időre nincs fontosabb eredmény. Tény azonban, hogy a XVTII. 
század fordulópontjának tartják továbbra is 1772-t. Beöthy Zsolt 
reprezentatív irodalomtfö'ténete szintén az Ágis megjelenésétéSl 
számítja a nemzeti irodalom megújulásának kezdetét. A korszak 

4: Meinecke: I. m.: lI. 4 76 - 8. 
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egésze itt is statikus, törekvéseiket „iskolák" képviselik.43 Hamég-
ís van valamilyen fejlődés, az főként a II. József korában megindu-
ló, majd az 1790-ben fellángoló nemzeti mozgalom iránya. Beöthy 
irodalomtörténete épp ezért taglalja hosszasan és értékeli érdemén 
felül Dugonics és a „magyaros" iskola munkásságát. (Előképére 
emlékszünk Arany portréiból - Gvadányi és a „népszerűek" 
értékelése - s Toldy ünnepi szónoklatában Dugonjcs előkelő he-
l yéről.) - Valamelyest azért tovább fejlődik az „iskolákra" bon-
tott korkép, éppen a pozitivista eredmények s a ténytisztelet elve 
alapján. Ahogyan egyre több művet és irodalomtörténeti tényt 
tártak fel, egyre világosabbá vált, hogy az olyanféle alkotók, mint 
a nagy műveltségű Földi vagy mint Batsány i, nehezen sorolhatók 
bármely csoportba. A problémákat egyelőre azzal oldják meg, 
hogy átkeresztelik az iskolák neveit. Beöthy irodalomtörténetében 
a „debreceni kör" neve : „egyeztető" irány, ide tartozik Fazekas, 
Földi, de Csokonai is; a „nemzeties ingadozók" csoportjához pe-
dig Verseghy, Batsányi, Szentjóbi és Dayka. 

A ténytisztelet alapján esik szó a felvilágosodásról, az európai 
mííveltség jelentőségéről, hiszen a nemzeti újjászületés program-
jában az európai szintre emelkedés fontos követelmény, ösztön-
zője és perspektívája a szellemi fejlődés egyedül járható útjának. 
A felvilágosodás korszakos újdonságát sem hallgatják már el, csak 
fejlődéseszméjükhöz viszonyítva, sajátos megvilágításba helye-
zik. Főként a „nemzeti karaktert", a „nemzeti lelket" tükröző 
irodalom fázisait keresik - de most más program és más elvek 
alapján, mint Kölcsey. Nem mintha a herderi eszmék hatása nem 
élne tovább, az új fon-ások (Spencer és Taine), az új tájékozódás 
mellett is. Beöthynél például az a herderi, historikus nézőpont, 
mely szerint a „nemzeti karakter" alapvető tulajdonságait a kör-
nyezet és a történelem alakítja ki. Erre építi az új tanokat (főként 
Taine-ét) a körülmények determináló hatásáról, a fajok - s ami 
fogalmai szerint ezzel egy - : a nemzetek sorsának, karakterének 
kialakulásában. Az egyes népeket érik és érhetik idegen hatások 
- vallja Beöthy - , ám ezekre az egyes nemzetek a beolvasztás 
aktív szándékával reagálnak.4-4 E nézőpontból ítéli meg Beöthy a 
XVIII. század irodalmát, s annak új világnézeti áramlatát. Gyulai 
után most hangzik el újra, hogy a fel világosodás csak eszköze lehetett 
a meginduló nemzeti fejlődésnek, ő fejti ki, hogy az újat kezdők el-

u B eöt.hy Zsolt: A magyar it'odalom töi'téuete. I-II. Bp., 1899. - Az 
irodalmi megújhodás e. rész : I . 535 - 840. 

4• Sémeth 0. B éla: l. m .: 269. Beöthy Zsolt: A magyar ú:odalom története. 
I-n. Bp. , l 965. IV. 934- 5. 
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sőd leges feladatn épp az átha.sonítás, a kibékítés, a „nemzetivé" 
alakítás volt. A magyar irodalom kistiikre (1896) e. reudszerező 
m.unká.jáhan ilyen értelemben isinori ol korfordul61rnk 1 i72-t. 
„Amint az új nyugoti míveltség, melynek fő erői a vilú.ghcídító 
francia ízlés s a fölvilágosodás ébredező eszméi voltak, nagyobb 
éR erősebb szellemeket érintett: magyarságunkat is serkenten i 
kezdte s általok nemzetiségünk szolgálatába került." Bessenyei 
Voltaire leghívebh tanítványaként H:r.erepel itt, az át vét<'l legfé>hli 
iHmérve mégis a korrekci6, a kibékítés, m<"ghozzá egy er(ísen kon-
zervatív színezetű vi lágnézet égisze n.ln.tt. Legalábbis Heöthy sze-
rint. Í gy ír Bessenyei törekvésefré)J: „De a klasszicizrn us rendsze-
rével s a felvilágosodás eszméivel egyként kibékíteni igyekszik 
épp í1gy vallásos érzését, mint nemzete hagyományait és érdekét. 
Az {1j szellem, mely nemzeti érzését fölserkentette, nem tudta le-
győzni ennek olyan tényezőit, melyek alig voltak vele összhangba 
hm-:hatók. 1\lég az arisztokratikus közrendtől sem volt képes igazán 
els?.akadni, s ideálja nem is annyira az intézmények, mint inkább 
l'I. lelkek reformjl'I. volt: n. felvilágosodás, türelem és em bol'sóg által." 
ffo lmtmondó az ellentét két pólusán üHszelu1pcsolt fogalmak együt-
tese, sokat árul el Bcüthy ü·odalon1oszméiről, s arról is, hogy mit 
is értett nemzet i jelleg, karakter a latt. A felvilágosodás és klasszi-
ci?.mus összekapcsolásn, nyilván elsősorhan művészet-eh-ű: a klasz-
sz i ci?.musban látta a kor eszméi nck fő művészeti rendszerét. 
A kor „iskoláinak" elnevezéséből is nyilvánvaló (a nagy Képes 
lrorlnlomtörténetben még világosabb az elv): három n_ag:v írói kör 
11evében is ott szerepel a „klasszilrns" m i nősítés: „Uj-ldasszikai 
vagy franciás" , „Ó-k lasszikai vagy deákos", „Görög- német lda.sz-
szicizmus". A ldass?.ikus római művel tség közkedveltsógóről, az 
antik verselés sikeres meghonosodásáról azonban a /(isUtkörhen is 
bővebben szól. Az átvétel sikerének n.lapja a római és a magyar 
„ lelki típus" - kiemelten írja: - „belső kapcsolata", melyben-
nünket a rómaiak „belátó és rendező képességéhez, szónoki és 
gúnyos hajlamához, politikai és katonai ideáljaihoz" fűzött. 
A „nemzeti karaklcl'" jellemző vonásairól azonban még többet 
mond az ellentét másik sarkpontján a vallásos érzés, a hagyomá-
nyokhoz ragaszkodás szoros kapcsolata, mely még kiegészül itt az 
arisztokratikus kötöttségekkel - s ezek eltéphetetlenek. Köl-
csey és Arany népit fölemelő, népit magába ölelő politikus nemzet-
es?.ményét itt egy konzervatív nézetek szerint megrajzolt morális 
ideálkép vá.Jtja fel, főbb jellemzői a józanság, a nyugodtság, ara-
gaszlrndás az aJlrntmánycs kötöttségekhez, a vallásl1oz. Ebből az 
elméleti alapból ért hető igazán , hogy az „iskolák" között miért 
tulajdonít olyan 11agy fontosságot a „magyaros iskolának" s a 
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TI. József koráhan feltámadt „nemzeti visszahatásnak". A XVIII. 
Rzázad irodalmát elemzfí fejezet a „magyarosok" jelentőségének 
méltn.tásával záru l, melyben Zajtay uram emelkedik a „magyar 
karaktel'" ősi és örök mintájává: „Ez a Zajtay István, amint a 
Tisza-parti síkon üget; szívében az ősi erő tudata, bizalma és büsz-
kesége; haragjáv:il egyenest, habozás és hátrálás 11élkiil neki az 
ezernyi nemzettagadó korcsnak és ellenségnek: - igrw:i , vér sze-
rint v:iló unokája a Volga-menti Jovasnak."'1;; 

Az 1772-es korforduló és 13essenyeiék megítélésében még sokáig 
él a hasonló tartalmú „nemzeti karakter" eszménye meg a fel-
világosodás „idegenszerűségéről" szóló tétel, néha igen szélsőséges 
formában. Ez történik pl. Riedl l/rigyes tanulmányában. A ma-
gyar irodalom főirányai (1896) e. munkájában, a külföldi hatások 
egy-egy hullámához kapcsolja irodalmi, kulturális fejlődésünk 
korszakait. A külhoni impulzusok befogadása, áthasonítása tör-
ténelmi szükség volt - mondja - , s a tételben nem nehéz Herder 
eszméit felfedeznünk . Riedl a „kultúrtörténeti" iskola elméleti 
szerzői mellett és között szívesen támaszkodik a Herdert folytató 
irányokra és magára Herderre, ak iben a historikus szemléletet, 
a hagyományok folytonosságának elméleti alapját találta meg.46 

Láttuk, Beöthy is, Riedl is merített Herderből, könnyedén ala-
Jdtják eszméit a maguk irányához. Megtehették, hiszen Herder 
egyike a legváltozatosabha,n értelmezhető szerzők11ek. „Herder 
eszmevilága, romantikus vonásainál, töredékes előadásmódjánál, 
folyvá::>t irányt, tárgyat és modort váltó gondolatfűzésénél, ki-
fejtetlen maradt gondolatcsíráinál fogva, sokféle értelmezésre, 
sokféle iráuyzathoz való társításra kínál ösztönzést" - irja Né-
meth G. Béla.47 Így találhatta meg nála a politikus Kölcsey a ma-
ga harcának, törekvéseinek elméleti alapját, így a Bach-korszak 
a megmar:ulás, a nemzeti újjászületés történeti ösztönzését, a 
nacionalista irányok a maguk ideáljait, sőt, még a fasizmus is 
elődjét kereste benne. Épp azér t, mert a „nemzeti karakter" esz-
ménye Herdernél is bizonytalan, meghatározandó, kifejtendő és 
kialakítandó fogalom, különböző korok, különböző törekvései 
könnyedén helyettesítették bele a maguk elképzeléseit, tévesz-
méit; s ha kellett, szívesen feledkeztek meg a Herdernél mind-
végig meglevő humanista, mélyen fanatizmus- és háborúellen.es 

46 Beöthy Zsolt: A magya1· irodalom kistükre. (2. kiad.) Bp., J 900. - Az 
idézetek helye> : 82., 85 - 6., 88., 98. 

40 Németh G. Béla: Riedl Frigyes. A magyar irodulom története. I. kia<l.: 
IV. !l86- 7. Németh G. Béla: Riedl l •'J'igyes születésének 100. évfordulójára. 
Jt 1971. 4. 810-38. 

47 A magyar froda lom története. I. kia<l. : IV. 1018. 
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feh-ilágosodott. eszmei alap1·ól. Így a „nemzeti karakter" megőr
zé„éről szóJ6 herderi tanítás hathatott nálunk abban a korszak-
ban is, mely a konzervatív, reakciós ta\'talmú historizmus kora, 
amikor az ősi karakter eszményi rajzával a társadalmi problémák 
elfedését, a belenyugvás erényét, a determináltságot tanítják. 

Ez történik a kultúrtörténeti folyamatokat érzékenyen elemző 
Riedlnél, aki a „magyar karakter" vonásait a Beöthyéhez hasonló 
színekkel fest ette meg. Szép Arany-monográfiájában a költő ár-
nyalt és ÍÍ!loman megrajzolt portréja mögül is világosan kirajzo-
lódik ideálképe : a „falusi magyar" józanságát, nyugodt, mérle-
gelő okosságát tartotta ideális mintának. Fontos szempont ez 
nála az írók, irodalmi irányok jelentőségének méd egelésóben, s így 
a XVIII . század törekvéseinek megítélésében is. P edig irodalom-
történeti munkájának rendszerező iránya szinte ellentétes esz-
méivel. A magyar irodalom történetének egyes periódusait - mint 
említettük - a külföldről beáramló eszmék egy-egy fázisához 
kapcsolja. Megállapítja, hogy a reneszánsz és a barokk olasz, a 
reformáció német, az ellenreformáció spanyol, a felvilágosodás 
francia, a XIX. századi demokratikus mozgalmak angol és francia 
hatás nyomán bontakoztak ki. Ám ezeket az áramlatokat a ma-
gyar szellem önmagához alakította, s ar.t átvételek során szellemi 
öntevékenységünk is növekedett. A felvilágosodás korszakot for-
máló jelent6ségét elismeri ugyan, de a korrajzból elsősorban az 
derül ki, hogy eszméi milyen idegenek voltak a „magyar karakter" 
számára, s végső soron káros hatása volt szellemi életünkre. Bes-
senyei Riedl szerint halvány utánzó : „Voltaire és Rousseau gyújt-
ják fel a fiatal Bessenyei lelkét, midőn magyar irodalmat és 
magyar szellemi életet akar teremteni. Bessenyei maga is volta-
képp csak olyan magyar Voltaire-féle akar lenni." - Kifejti, 
hogy a felvilágosodás és a francia forradalom er6szakos, re-ciona-
lista szelleme milyen károsan hatott II. József „világboldogító 
humanitárius zsarnokságában"48 s K azinczyék nyelvújító prog-
ramjában; a felvilágosodott klasszicizmus ellen is legföbb kifogása, 
hogy elsikkad benne a nemzeti jelleg. Í gy, nézetei szerint az egész 
korszakban idegen elemeket erőszakoltak a magyar szellemi életre. 
A romantika kora egészséges visszahatás volt, melyben a magyar 
kultúra végre meglelte saját útjait . 

Makacsul továbbél6 eszmék volta.k ezek, az 1772-es korforduló 
és az egész XVIII. század szemléletét hosszú időre meghatározták. 
Egy kettéosztott XVIII. század kó1Je rögződött az irodalomtör t.é-
neiben, éles cezúrával Bessenyeiék fellépte körül; a nemzeti esz-

4s Riedl Ji'ri,gyes: A ma.:,ry1u iroda.lom fóirán yai. Bp„ 1896. 127 - 8. 
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me - különbözőképp él'telmezett. - kivirágzásának kezdeteit 
értékelték a század utolsó harmadában; a felvilágosodásnak csak 
óvatos, igen hiányos, szinte jelzésszerű hatását éreztették - ha 
épp nem fordulttik szemhe vele; statikus, „iskolákra" bontott 
törekvések halvány rajzában látták a meginduló fejlődést, s ha 
folytonosságot kerestek, inkább előre teluntettek, s a XIX. század 
egy-egy frányához kapcsoló<lt:tk. S mielőtt megállnánk Horváth 
János tudományos rendszerénél, néhány eWmunkáJatoi, eltédí 
törekvést is figyelembe kell vennünk, sőt, egy pillantással eWhbre 
is tekil1tünk. Egy pillantással csak, ezt a röviclsóget megenged-
hetjük magunknak, hiszen Tarnai Andor idézett tanulmánya ki-
\álóan összefoglalta a lényeget egy felfogásról, mely „revízió" 
volt, tudományos igényű, de hamis eredményekkel. Az 1772-vel 
kezdődő korszak értékelését valóban gyenge pontján kezelte ki 
Szekfű elmélete: az előzmények szerepe és a fej lődés elve alapján. 
Csakhogy - amint ezt Tarnai meggyéfaően mutatta ki tanulmá-
nyában - Szekfű is a maga korának, az 1940-es évek forradalom-
ellenes ideológiájának előzményeit kutatja. Kemény Zsigmond 
eszméinek kései visszhangját halljuk: a követendő példa itt is 
Széchenyi, hagyományaink sorából Szekfű is a „neologizmussal" 
ellentétes törekvéseket emeli ki. Így a XVIII. század első felét, 
a „barokk kort", melyet a „helyTeállás", a „restauratio" idősza
kának nevez. Bcöthy és Riedl magyarság-ideáljainak folytatása-
ként a korszak lojális szellemét, katolikus erkölcsösségét, a. békés 
építőmunka nyugalmát dicséri itt, ezt rontja meg a felvilágosodás 
idegen, doktrinér materializmusa; politikai sze1wedélyeket, „nem-
zeti bűnöket" aktivizált és katasztrófa felé sodorta a Szent I stván-i 
államot. Tarnai kimutatta, hogy ez a fajta „barokk" eszmény is 
mennyire hamis, s hogy az egész korkép lényegében történetietlen . 
Most azonban főként arra szeretnénk figyelmeztetni, hogy a fel-
világosodás eszméinek, magyarországi hatásának - kimondhat-
juk - ismeretlensége, figyelmen kívül hagyása a korforduló jelen-
tőségében milyen tévutakra vezetett, s milyen nagy mulasztást, 
hiányt pótoltak azok, akik először próbálták felmérni a felvilágo-
sodás történeti jelentőségét, hazai útjait. 

Itt kell szólnunk Bodnár Zsigmond irndalomtörténetéről, perio-
dizációs elveiről, amelyek hasznos vitát inclíthatta,k volna a XVIII. 
század és a felvilágosodás szerepének értékelésében. Munkái azon-
ban visszhangtalanok maradtak; egyéniségének sajátos voná.sai 
(később mániákus megszállottsága), elméletének egyoldalúsága 
elfedte azt is, ami nézeteiből hasznossá válhatott volna. Irodalom-
történetének harmadik kötete már meg sem jelent, így a felvilágo-
sodás hazai batáHának inkább csak elméleti alapjait, kiinduló-
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pontjait ismerjük. A fejlődés hajtóereje szerinte az eszme-erő, a 
történelem pedig akció és reakció korszakainak váltakozása. El-
méletének forrásait, mechanikus merevségét Németh G. Béla 
pregnánsan világította meg,49 most, tárgyunkhoz il lően, a felvilá-
gosodásról vallott nézeteit emelnénk ki. Részben azt, amit Né-
meth G. Béla is joggal hangsúlyoz irodalomszemléletében : a tör-
ténetiség elvét, amely Bodnárnál nem a herderiánus-romantikus 
historizmust jelenti. Természetesen idealista alap(t vizsgálódás 
ez is (az eszme-erő érvényesülésének adottsá.gait keresi), de ennek 
konkrét körülményeire figyel elsősorban, nem a konstruált vagy 
vágyott folyamatosságra. A felvilágosodás hatásának érvényesü-
lését történelmi tényekhez köti : a rendi alkotmány elmaradottsá-
gához, az egyes vallási felekezetek és a nemzetiségek elnyomásá-
hoz. Nem a kegyes, jó királynő érdeme iL külföldi nyelv, a művelt
ség és világnézet elterjedése, hanem a kor parancsoló szükségéé. 
Az új eszme hatását s az egész korszakot különben az „akció" 
diadalmas korának tartja: „Mindenütt javítani, tökéletesíteni 
akar. Szívesen magáévá teszi az idegen jobbat, sőt, követendő 
példányul tűzi k i magának." Leírja, hogy e korban „tudományos 
rnűvelts~günk tetemesen gyarapodott, hogy eszmekörünk széles-
bedett'', s joggal figyelmeztet a kor jelentős latin nyelvű ü·odal-
mára.50 E zzel a tartalommal ny it új korszakot Bodnár rendsze-
rezésében 1772, melyet „A classicismus kora" elnevezéssel jelöl, 
határpontja szerinte: 1815. Az utána következő „reakció" kora 
természetesen a nemzeti szelJem visszahatása, rá.épül a megelőző 
idők törekvéseire, de a maga entitásából teljesedik ki. Aza,z, 
Bodnár elmélete itt már a kor hivatalos elméleti irányához csat-
lakozik, illetve csatlakozott volna, ha egyáltalán méltatják tö-
rekvéseit. Pedig lett volna mire figyelni, lett volna mivel vitázni , 
sőt lett volna folytatni való elméletében : például ~LZ 1772-vel kez-
dődő, a felvilágosodás nagy „akciójához " kapcsolt kor eszmevjlá-
gának, törekvéseinek részletesebb feltárásában. A nemzeti eszme 
Beöthy-féle koncepciója idején azonba,n nem indulhatott meg ez 
a kutatási irány. 

Eckhardt Sándor valóban alapvető munkát kezdett, ami km· 
1919- 21-ben Bessenyei és a francia gondolat c. tanuLnányában 
a filozófus Bessenyeit méltatta. Részletes elemzést adott Bessenyei 
olvasmányairól, s a hatások puszta tényének hangoztatása helyett 

49 Németh G. Bélrr: Bodnár Zsigmond. A magyar irodalom Wrténi>ie. 
I. kiad.: IV. 944 - 50. 

so Bodnár Zsigmond: A magyar irodalom története. I-II. Bp., 1891. -
az idézetek helye : 11. 412., 414., 415. 
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az eszmék ellentmondó irányait, rendszerét próbálta megrajzoln i. 
Eckhardt a szellemi mozgalmak hatására, folyamataira figyel, a 
„francia gondolat" ter jedését , átvételének módozatait keresi Bes-
senyeinél, aki itt már nem szimpla Voltaii-e-tanítvány, mint Beö-
thynél, hanem a kor és a saját dilemmáit élő alkotó; törekvése, 
hogy a különböző forrásokból modern, egységes világképet ala-
kítson ki. A felvilágosodás „idegenszerűségéről" szóló tétel azon-
ban itt is tovább él. Bessenyei szándéka - Eckhardt s?.erint -
ellentmondásokba és zavarba torkollott. „De még igy is, ebben a 
nem tisztult alakban, Bessenyei gondolkodása és módszere a fol-
viJágosodás nagy szeJlemi mozgalmának legkiválóbb terméke",51 

s a magyar irodalom újjáteremtőjeként dicséri. Azóta - föleg 
Bíró Ferenc tanulmányai után - másként látjuk Bessenyei gon-
dolatrendszerét, többet tudunk mestereiről, dilemmáiról is . Eck-
hardt tanulmánya forrásfeltáró adatai a filozófus Bessenyei mél-
tatá>Sa révén azonban mindenképpen kiemelkedik az előző, vázla-
tos, hiánvos értékelések sorából. - Hasonló értékei miatt becsül-
jük másÚt nagy tanulmányát: A francia forradalom eszméi Ma-
gyarországon c. (1924) könyvét. Ítélete, értékelése az eszmékréH 
teljesen a „bivataloshoz" igazodik, nem nehéz a megfelelő el()z-
mények visszhangját kihallanunk summázn.tából. Az egész kor-
szakból kelet és nyugat eszméinek ütközését, gyötrelmes, megha-
sonlást hozó útjait látja; végső, legnagyobb eredménye szerinte, 
hogy kiváltotta ,.azt a hatalmas hazafiúi érzést, melynek meg-
nyilatkozásttit a romanticizmus címén szoktuk elkönyvelni".52 

)lindez azonban nem e ökkenti könv\·ének forrásfe ltáró értékeit, 
a felvilágo:,Pdás >ilágnézetének árnyaltabb rajzát, jelentőségét 
megvilágító elemzéseit. Eredményei már ott Yannak H orváth 
János ren&zerezésében is, ennek új vonásaival és vitára késztető 
tételeivel koll most szembenéznünk . 

.l\.mikor Horváth János 1923-24-ben, majd 1933-34-ben egye-
temi előadásaiban a XVIII. századot idézte fel, határozott és ki-
dolgozott koncepciója volt a magyar irodalom fejlődésvonaláról 
s az irodalomtörténetfrás módszereiről. Az előbbi a nemzeti klasz-
szicizmus elméletében, az utóbbi a Magyar irodalomismeret e. 
tanulmányban kristályosodott ki. Horváth J ános irodalomtör-
téneti elveivel már több elemző tanulmány foglalkozott (J3arta 
Jánosé, Klaniczay Tiboré, Bodnár Györgyé), mégis, nem árt 

n EckltardtSándor: Bessenyei és afranciligondolat. EPhK J 919. 193 - 220. 
1920. 42 -5:!., 1921. 19 - 34. Az idózot, helye: EPhK 1921. 34. 

0~ }l]ckhardt Sándor: A fru1wiu, fol'l'udalon 1 c~zméi 1\1 c1gyorors;1,iígon. Tip„ 
1 n24. 21a. 
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lényegét. felidézni most sem, amikor a korfordu1óró1 szóló nézeteit, 
s ami ettől elválaszthatatlan, a xvm. századról alkotott ös~zképet 
vesszük számba. Emeljük ki mindenekelőtt a történetiség er6s 
l<övetelményét elveiben : a tárgyi h űség és az önelvűség szem-
pontjaiban a korhoz kötött mozzan}'l.tokat hangst'ilyozza,, így fi-
gyelmeztet., hogy aí.I irodalom fogalma maga is időben vá.Jt,ozó. 
Az irodalom állandó lényegét ismert meghatározásában foghi ljti 
össze: „írók és olvasók szellem i visz011ya írott művek közvetítésé-
vel." E szellemi viszonyban - különböző változó tényezők hafa\-
sára alakul ki „az olvasót irodalmi szempontból egyneművé avató 
közös lelki forma", melynek megnyilatkozása az irodalmi ízlésben 
és az irodalmi tudatban mérhető legközvetlenebbül. A „közös 
lelki forma" főként az irodalmi tudatban nyilatkozik meg mint 
tudatos és öntudatos megfogalmazása egy a<lott kor összművelt
ségének, mint a történelmi és lélektan i indítékok számbavétele, 
hagyományok és jelenlevő törekvések egységbe rendezésének elve. 
Most már C',sak az a kérdés, hogy az adott művek alll.pján mit tart 
Horváth János a XVID. század irodalmi tudatában a legfont.o-
sabb elemnek, hogy a történeti és a lélektani folyamatok fej lődé
sében megragadott mozzanatai hogyan helyezkecLiek el a tárgyi 
hűség követelményei szerint feltárt tör téneti keretben. Amikor 
Waldapfel József felmérte a korszak értékelésének irodalomtör-
téneti hagyományait, joggal figyelmeztetett ana, hogy Horváth 
J ános t'tgy tartotta korfordulónak 1772-t, hogy Bessenyeiók mun-
ká~ságát a felvilágosodáshoz csatolta. Idézzük az 6 nyomán H or-
váth Jánost: „Bessenyei, s nyomában az irodalmi fejlődés a fel-
világosodás világnézetében gyökerezik, mely alkalmas volt a meg-
indult törekvések tudatosításá1·a és szerves összefogására, más-
felő l iizonban szakítást eredményezett a régivel : tudatos szembe-
fordulást a múlttal. " S most, az eléSzmények ismeretében nem kell 
már bizonyítanunk, hogy mit jelentett a nemzeti eszme és a fel-
világosodás összekapcsolása, a világnézeti irány hangsí1lyozása 
Bessenyeiék, majd a nyelvújítás törekvéseiben.53 1772 tehát Hor-
váth János szerint is egy írj korszak nyitánya, de nem előzmények 
nélkiili fordulat. a magyar irodalom történetében. Hon ~Hh János 
is fig~·elmezlet arra, hogy a „nemzetietlennek" ítélt XVlll. szá-
znd elsíi fele épFen az erőg,\ űjté1>, az érlelődés koni volt, hogy mind 
a tudományoi,; eszmékben, mind a nemzeti szellem és a ha:.mi ha-
gyományok erősödésének terén is megindul már az erjedés. E nnek 
a folyamatosságnak jegyében mér i fel a tudományos irodalom 

"3 Jlorl'át/1 .fcí110.9: A X JX. SZÚ.7.Ucl foj llídósLÖl'f,ó11eti olőzmé11yoi . ( J 9:{:l - :'14.) 
Irodalmi tunulmányok. Bp., HJ5(). 104., 107. 
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eredményeit, az irodalomtörténet és a nyelvi program jelentke-
zését, a történelmi és irodalmi hagyományok gyűjtésének és ki-
adásának szervezett formáit, s figyelmeztet a nem-magyar nyelvű 
hagyományok fontosságára. De ez még szerinte az „átmenet 
kora" .51 „A korfordulatokat ízléskülönbségek összeütközése jelzi " 
- írta elméleti tanulmányában,55 s ezt találja meg maradéktala-
nul az 1772-vel kezdődő időszakaszban. 

Horváth János mindkét, XVill. századot tárgyaló egyetemi 
előadása „fejlődéstörténeti" áttekintés, tehát az irányok jelzé-
sére ügyel elsősorban, rendszerez és értékel, ezúttal nem elemzé-
sek kapcsán. Korképének jelentőségét, új eredményeit tekintve 
máris világos, hogy a XVIII. század fejlődésének összefüggő moz-
zanatait, de még a felvilágosodás oly fontos hatását is egy egye-
temesebb, általa még nagyobb jelentőségűnek ítélt irány szolgá-
latában látja, melynek „tudatosítására és szerves összefogására" 
a felvilágosodás „alkalmas" volt. A XVIII. század felének törekvé-
seiben „a magyar irodalom elvi egységbe tartozásának" iránya 
alakul, mely először - Cvittingerné1, Bodnál - a J.Vfagyarorszá-
gcm készült műveket jelentette. Ez még H orváth J ános szerint 
„puszta területi, mondhatni kormányzati sorsközösség ... Ennek 
az egységnek kellett belsővé, lelkivé mélyülnie az irodalomban, 
hogy a szellem a.zonossága járhassa át, s vegetatív továbbfejlődés 
helyett tudatos, akart, türelmetlen gyorsasággal törjön a maga 
igazi nagy célja, végcélja felé . Ez a programadó, fejlődést gyor-
sító célkitűzés a Bessenyei műve, s vele kezdődik a tulajdonkép-
peni nemzeti irodalom története" .5G Az irodalmi tudatban tehát, 
a ,.közös lelki forma" legfőbb, jellemző mozzanata ez az elmély ülő 
nemzeti eszme, mely erkölcsi egységgé is válik. Az „immár er-
kölcsi mélységű nemzeti érzés igazgatja gondolkodását" - írja, 
s természetes, hogy az „új nemzet-fogalomhoz idomítja az iroda-
Jomét is, vagyis az irodalmat nem öncélú tevékenységnek fogja. 
fel, hanem a, nemzeti cél szolgálatára rendeli: a ~1yelvnek mint a 
nemzetiség biztosítékának a kiművelésére".57 Ugy érezzük, itt 
tolódott el a hangsú ly, a felvilágosodás korának egyetemesebb 
irányát felbontotta, s az új, polgári-humanista, világnézeti és 
műveltségi eszméket magyar nyelven hirdető programból k iemelte 
a nemzeti goncloJn.tot, hierarchikus fölérendeltséggel tette meg az 

5•1 A magyal' irodalom fojlő<léstörLénete. (192:1-24.) Közzéi,eLt.e : Korom-
])((!! .J<ínos. HK Ul69. 2 - :3. sz. :~r;o. 

;;;; :\fagyar irodalomismeret. (J !J22.) L:odalmi Uurnlmúnyok. Bp., 1956. 22. 
-~r. A XL'\:. század fcjlődéstörlónct.i előzményei . I. kittd.: 99 . 
•• l. m.: 102. 
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egész kor meghatározó és vozető eszméjének. Ezért lát „para<loxo-
nokat" a korszak különbüző etapjain: Bessenyeiéknél azt, hogy 
a nemzeti fejlődést „idegen szeUem" betelepíLésével indították 
meg; Kazinczynál, hogy „patriotizmusból legyenek idegen szép- t..-
ségeink; ne írjunk originálokat; kultúrát telepítsünk, de csak keve-
seknek stb. "58 E programok valójában a polgári fejlődés hazai 
küzdelmeinek szükségszerűen felismert állomásai, az adott körül- ) 
ményekhez igazodó törekvései voltak, s korántsem tűntek „ide-
ge1rnek" vagy „paradoxnak" akár Bessenyei, akár Kazinczy szá-
mára. Horváth János világosan beszél az ellentmondás, a „para-
doxon" lényegéről. Ez a kor „megtűrte, nem ellenezte heterogén 
elemek együttjárását: nemzeti nyelvet idegen alakiságokkal, nem-
7.eti nyelvben idege11ből áthozott tartalmat".59 Sőt, kimondja azt 
is, hogy Bessenyei munkássága ugyan megindított „egy szinte 
kizárólag nyelvi érdekű irodalmat; annak foglalata,: tartalmi és 
ízlési elemei számára azonban még nem tudott batál'Ozott irányt 
kijelölni, n,zt elfogadta (fordítás, utánzás által) az idegentől".00 

Az ízlés heterogén vonását jól, sőt, egyre jobban látjuk, de azt is, 
amit Horváth J ános nem vi lágított meg: hogy e többféleség éppen 
a határozott tartalmi, világnézeti mondanivaló hazai terjesztésé-
11ek kedvéért dívott a korabeli irodalomban. 

Ezek után egészen világos és következetes lépés Horváth János 
rendszerében, hogy Kármán programját az egész kor fölé helyezi, 
mert benne nem egy, a 90-es évek légkörében fogant irányt lát. 
Ami Kármán eredetiség-eszméjében elsősorban mai volt, s ezzel 
együtt, ezen belül jelenvalóan hazai, az Horváth János fejlődés
rajzában elsősorban nemzeti tartalma miatt emelkedik ki: „For-
dítá~ok űzése helyett eredetiség és öngondolkozás; közönséggel is 
számotvető irodalom koncepció; a »magunk világát« tükröztető 
s ennélfogva nemzeti író, tehát az irodalom nemzeti jellegének ít 
nyelvnél mélyebb jegyekben; mondhatni az inspiráció nemzeti 
eredetiségében keresése; az ily értelmű nemzeti irodalom művelé
sének szinte templomi áhítattá magasztosítása; s ehhez kapcsolva. 
a. nemzeti író fennkölt önérzete: mindez együttvéve a Bessenyeién 
és Kazinczyén túlhaJadó megfogalmazása a nemzeti irodalom 
jogyeinek és követelményoinek. "GJ. Felfigyelhetünk itt is arra, 
hogy Bessenyei és Ka.zinczy kora - különböző töt"téneti adott-
ságaik elhanyagolásával - miként kerül egy nevezőre, úgyneve-

38 1. m.: 12. 
59 A ncm7,cLi klussziC'Í7.mus iroclnlmi f7.léH<'. ( 1928- :lQ.) Irodalmi tan11l-

m1ínyok. B!>., l 9GG. 278. 
no A XlX. S'l:IÍ7.ad fojlődúsLürlC:ncti eló:.1méuyci. I. kinti.: 105. 
GIJ.rn.:14J. 
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zett „ellentmondásaik" miatt. H a van fejlődésbeli különbség, az 
éppenséggel az, hogy a nyelvújítás kora az ellentmondásokat 
„nem szűntette meg, sőt, szaporította". A cél természetesen az 
„egyensúly" megteremtése. Az irodalom önállósulási folyamatá-
ban „tulajdonképpeni végcélja felől még öntudatlanul" járja 
i'.1tjait - írja Horváth János - , hogy aztán a ,;valódi syncretis-
mus", a tartalmi és alaki elemek nemzeti egysége Petőfi korában 
valósuljon meg. „A magyar klasszikus ízlés, melynek első, spontán 
képviselője Petőfi, nem egyéb, mint végső kitisztulása a.z irodalmi 
ízlés immár hét évtizedes forrongásának, tehát nem kieszelt for-
mula, hanem egy fejlődésfolyamat célhoz juttatása. " 62 H orváth 
János e „ végcél" felől szemlélte az egész XVIII. századot, így 
jelölte ki a nemzeti és a felvilágosoc;lott gondolat hierarchiáját, 
innen látott kibékithetetlen „paradoxonokat" a korszak törek-
véseiben. Egysége csak mint fejlődésfolyamaitnak van, ez pedig 
előkészítő szerepe, egészen a század első felétől kezdve : „Így 
tehát a »nemzetietlen«-nek hiresztelt xvm. században éppen a 
»nemzeti« XIX.-hez való átmenet korát kell látnunk, mely a több 
százados megoszlás és egyensúlybomlás után a nemzeti egységben 
jelöl ki az irodalom számára új szellemi alapvetést. " 63 

„Arany János és Gyulai Pál a magyar irodalmi tudat már-már 
évtizedes fejlődményének legtisztább és legteljesebb megtestesí-
tői" - írta a Magyar irodalomismeret c. tanulmányában. S valóban 
nem nehéz kihallanunk a xvm. század és a korforduló értelmezésé-
ből Arany és Gyulai eszméit: a korszak előkészítő szerepéről szóló 
tanítást, a nemzeti irányzatosságot, a külhoni műveltség „para-
dox" jelentkezéseit a fejlődésben s a tetőzést, a kit eljesedést a 
népi-nemzeti irányban, amelyben hazai és külföldi, népi és nem-
zeti tökéletes egyensúlya valósul meg. Ám messzebbre is vissza-
nyúlnak elméletének gyökerei, hiszen a romantikus, herderiánus 
történetszemlélet folytatódik rendszerében: az organikus fejlődés 
folytonosságát kutatja ő is nemzeti irodalmunkban, melyet a ki-
teljesedés, az elért tökély felől szemlél, ennek entitásából vonja le 
ítéleteit, rendszerező elveit. Kapcsolata Herderrel nem volt köz-
•etlen és tudatos, valószínű, hogy ő is a kult úrtörténeti iskola 
herderiánm; eszméin és módszerén keresztül kapcsolódott e hagyo-
mányhoz, mint Riedl. A legközvetlenebb forrás és közvetítő nyil -
>án Arany volt, bár az „idegen" műveltségnek a nemzeti kultúrába 
illeszkedéséről, az ellentétek, „paradoxonok" után nemzetivé ha-
sonulásáról már túl is lépett rajta, a modernebb felfogás szerint. 

e! A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése. I. kiad .: 27!). 
'3 A XIX. sz1i.zad fej lődéstörténeti elő~ményei. I. kiad.: 96. 
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Mindenesetre kikerülte a Beöthy- Riedl-fele értékelés nemzeties 
túlzásait, egyoldalúságát, ha nem maradt is egészen ment tőle a 
XVIII. század törekvéseiről alkotott korkép. Az irodalmi tudat 
vezérelve nála is az elmélyülő nemzeti irányzatosság, erősebb és 
jelentősebb, mint a világnézeti for.rongás új impulzusai. Horváth 
Jánosnál a „nemzeti" szempont a legfontosabb az irodalomtörté-
neti hagyomány értékelésében is. 

A magyar nyelvű „nemzeti literatura" programszerű megfogal-
mazása miatt különösen nagyra becsüli Pápay Sámuel rendszerező 
munkáját, s innen nézve ítéli meg P ápaynak akkor (1808-ban) már 
korántsem modern, tudományos literatúra-fogalmát. Míg 'l'oldy 
(és modern értékelője: Waldapfel József) joggal hiányolta Pápay 
rendszeréből a század új, világnézeti irányának felmérését, szere-
pének elismerését a meginduló fejlődés útján, addig H orváth 
János a magyar nyelvű tudományosság programja révén egyenlő
ségjelet tesz P ápay és Bessenyei törekvései közé: „Általános bol-
dogság és tökéletesedés, mint végcél; eszközül hozzá tudomány és 
oktatás az anyai nyelven, vagyis i>nemzeti líteratura« ugyanazon, 
a felvilágosodás eszmekörében mozgó s az irodalmat más, á ltalá-
nosabb célnak alárendelő gondolatmenet ez, aminőt Bessenyeinél 
ismertünk meg. "ll<I Ha igaz is lenne a két törekvés azonossága vagy 
hasonlósága, P ápay akkor is csak követője, visszhangja lehetne a 
Be~senyeiének. 65 

Osszegezésként elmondhatjuk, hogy Horváth Jánosnak a kor-
fordulót és Bessenyei korát értékelő elmélete voltaképpen a XIX. 
száza-Oi hagyományok összefoglalá"8a és modernizált folytatása úgy, 
hogy módszerében és egyes tételeiben új eredményeket is hozott. 
Ki kell emelnünk mindenképpen, hogy a felvilágosodás világnéze-
tének fontos (bár még mindig alárendelt) jelentőséget tulajdoní-
tott, de a megindu ló fejlő:iés szerves részeként tárgyalta. Az „ide-
gennek" ítélt mozzanatokat is a ha.ladás egyetemes láncolatához 
kapcsolta, alaki vagy öntudatlan nemzeti elemei révén. Módszeré-
ben épp e dinamikus, bár sajátos szempontú fojlődésrajzzal hoz 
újat az eddigi statikus korképek után. Az „iskolák" szerinti osztá-
lyozást ugyan nem tartja alaptalannak, de korántsem értelmezi 
mereven. Figyelmeztet pl. egy „olaszos" irányra, s arra is, hogy a 
„deákosok" egyszersmind a „modern", barokk-jezsuita költészet-
nek is követői voltak; s igen fontos intelme, hogy a „minták sze-

" A magyar irodalom fej lődéstörténete. I. kiad.: 362. 
"Mkös István a:t MTA XVIlI. századi kutatócsopo1·Ljt\nak egri ülésl':zakán 

(1971. október) lart.ot.t. elóadásábnn ismortl'lle, hogy Pápay muve mál' 
1800-bu.n készen volt. (L. ebben a. kötetben.) Szemléletének lényegón s műve 
értékelésén azonban ez nem vitltoztat. 
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rinti osztályozás mellett a világnézeti és jdőponti különbségeket 
is szemmel kellene tartani" . 66 • 

Azonban Horváth János rendszeréből sem az új kutatásokra 
ösztönző eszmék hatottak. Sokkal intenzívebben élt tovább a szá-
zad előkészítő szerepéről szóló taiútása, mint a felvilágosodás je-
lentőségére vagy a század első felének megismerésére intő tételei. 
A hivatalos irodalomtörténetírásban s az oktatásban a nagyon is 
egyoldalúan értelmezett nemzeti újjászületés gondolatát harso-
názták, Bessenyeiről és írótársairól továbbra is az utánzások, „az 
idegen" szellem meghonosítása kapcsán értekeztek. Amikor pedig 
a Nyugat körül és után íróink az őskeresés igényével és az egyéni 
arcok megrajzolásánakszándékávalfordulnak a XVIII. századi ha-
gyományok felé, töblmyireismétsaját kornkelőképét, saját bizony-
talanságuk és válságaik ősét fedezik fel a „rációval" viaskodó, 
„preromantikus" nosztalgiákkal fűtött „meghasonlott" irodalom-
ban; „rokoko heroizmust" emelnek a társadalmi küzdelmek he-
lyére (Féja Géza, Szerb Antal); H~Llász Gábor is a felvilágosodás 
és az egyéni alkat ellentétét nyomozza s;:;ép Bessenyei-portréjában. 
l\fessze vezetne, ha e gazdag és érdekes esszéirodalom XVIII. századi 
képének akárcsak alapvonásait is fel vázolnánk. Egy a.zonban bizo-
nyos - s számm1kra, az irodalomtörténeti anyag áttekintésekor is 
tanulságos és érdekes - , hogy a korforduló jelentőségét, Bessenyei 
és társainak újat kezdő törekvéseit, s benne a modern ember elő
képét meglátják - ha torzítással vagy romantikus túlzásokkal is. 
Az irodalomtörténeti tudat folytonosságában ezen a vonalon is 
tovább él egy hagyomány, melyet ünnepeltek, esetleg vitattak, de 
valódi jelentőségét, tartalmát kevéssé ismerték. 

Most, az előzmények áttekintése után tűnik ki világosan, Wa.lu-
apfel J ózsef monográfiájának (A magyar irodalom, a felvilágosodás 
korában. 1954.) jelentősége. „Waldapfel nevezte először, de tudo-
mánytörténetileg korszerűen és hitelesen felvilágosodásnak ezt a 
korszakot, és következetes elvi alapú szintézist adott róla. " 67 Nem 
feladatunk most, hogy e könyv kritikai mérlegét állítsuk fel. Fe-
lesleges is lenne, hiszen alapos kritikák (Baróti Dezsőé, Barta 
Jánosé, Szauder J ózsefé) vették számba eredményeit, vitatható 
tételeit, a megoldatlan vagy fel sem vetett problémákat. Mostani 
tárgyuukho;:; ilWen csak a korforduló jelentőségéről rnondottakat 
vesszük számba. Waldapfel József első ízben adott rövid áttekin-

~6 Hon•áth .János : A XIX. s:r,ázu<l fejUklésWrtóncli clözményoi. I . kind. : 
103. 

67 Szatider József: A felvilágosodáskol'i irnclalom kulalásának k gúja.bb 
eredményei és problémái. ItK 1969. 2-3. 4Hi. 



tést az 1772-t értékelő elméletekről, s magyarázta azok ideológiai 
hátterét. A korforduló jelentőségét könyve épp azzal világítja meg, 
hogy a korszak valamennyi törekvését a felvilágosodáshoz kap-
csolja. A könyv felvilágosodás-fogalmát természetesen az 50-es 
évek eredményeihez, kutatási irányához kell mérnünk, nem mos-
tn,ni, örvendetesen gazdagabb, differenciáltabb fogalmainkhoz, -
s így is jelenUís előrelépésrm heszélhetiink. Ha v isszagondolunk n, 
korszak e l<Skéoszítő szerepfre koncenLrÁIL rendszerekre, a nemzet,i 
irányzafo11ság egyol<lalí1 lmngsúlyozásárn,, az „idegen" minták 
11tánzásánnk iskohfo·<)J elhangzott merev tételekre, az elferdített 
korrajzokra, n.kkor joggal emeljük ki, hogy itt került szoros kap-
csolatba egy í1j kor í1j szeJJemi iránya meg a nem?.eti irodalom 
fellendülésének kezdete. Kétségtelen, hogy a fejlődés folyamn.tá-
ban Waldapfel József is inkább a XI X. századhoz kapcsolta a 
korszakot, s kevésbé előzményeihez, rendszere lényegében mégsem 
a romantikus historizmuson alapul, mint a XVIII. századi kor-
képek Kölcseytől Horváth Jánosig. Az 1772-vel kezdődő idősza
kaszt a maga sajátos adoLtságai, összet,etten és ellentmondásosan 
ható törLénoti és társac.htl mi törekvései szerint magyarázza. Bes-
senyei itt már nem 1·omanlikus hős, nemcsak a nomzeti eszme elő
harcosa, hanem felvüágosodott gondolkodó, humanista, politikus 
író és szervező, aki kritikusan, saját adottságainkhoz méri prog-
ramjait. Az Ágis tragédicífának megjelenése, az 1772-es évszám az 
lij irány szim Mlumaként jelöli itt az új kor kezdetét. Formájában 
hagyományos korfordulót igazo), de új tartalmára irányította n. 
figyelmet. Üj tartalmára., s ugyanakkor n. megoldatlan kérdésekre, 
kutatási feladatokra. 

Tárgyunktól messze vezetne, s Szauder J ózsef programtanul-
mányai után felesleges is lenne, ha most az 1954 óta eltelt idősza
kasz eredményeiről és kutatási problémáiról beszélnénk. Most 
inkább a korfordulóholl kapcsolódó kérdések lényegét foglalnánk 
össze. A magyar irodalom nagy szintézisében, a hatkötetes iro-
dalomtörténet 3. kötetéhen korszakhatár maradt 1772, nemcsak az 
évszázados hagyomány folytatásaként, hanem a legmodernebb 
eredmények, a marxista kutatási módszer alapján is. E kötettel 
kapcsolatban az 1968-as periodizációs vitában fölmerültek a kor-
szakhatárt módosító étTek: az 1740-es, 60-as évek, illetve az 1790-
es esztendők jelentőségét hangsúlyozták. Előbbi a tudományos 
irodalom fellendüléséhez, a felvilágosodás első hullámához kap-
csolta az új kor kezdetét, az utóbbi a 90-es évek politikai aktivitá-
sához. A vitázók azonban megegyeztek abban, hogy a. hazai társa-
dalmi és kulturális fellendülést a felvilágosodás lij, polgári világ-
nézetéhez kapcsolták, eltérés pusztán az id(5pont jelölésében volt, 
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s ez a kérdés a vitán lényegében nyitva maradt. Történelmi és iro-
dalmi szempontból egyaránt meggyőző tények nem szóltak egyik 
módosított hatá1·pont mellett sem. S nem is az időpont ilyen vagy 
olyan módosítása a leglényegesebb az egész vitaanyagban, hanem 
az, hogy újra és fokozottan azokra a kérdésekre irányította a fi-
gyelmet, melyet az irodalomtörténetírá.s - Toldytól Waldap-
felig, s{:ít, napjainkig - még nem tisztázott megnyugtatóan (előz
mények, korai felvilágosodás, eszmetörténeti, filozófiai források, 
i;tílusirányok, műfajtörténet, egyes írói portrék stb.). 

Az utóbbi esztendőkben Európa-szerte és nálunk is örvendete-
sen megélénkült a XVIII. század kutatása. K ötetek, jelentős ta-
nulmányok készültek el, szervezett kutatócsoport ülésszakai vitat-
ják a korszak tudományos kérdéseit. Felsorolás helyett itt is azt 
emelném ki, ami a korforduló problémaköréhez - s ezen keresztül 
az egész időszakasz értékeléséhez - kapcsolódik. Az előfelvilágoso
dás európai és hazai történetének mostani ismereteiből is világos, 
hogy az új világnézet először közvetetten, főként metafizikus, val-
lásos ideológiák köntösében jelentkezett. A katolikus és protes-
táns egyházak modernebb, de elsősorban vallást megújító irány-
zatai korántsem azonosak a későbbi esztendők eszmevilágával, 
t udatosan társadalmi tendenciájú, tudományos törekvéseivel; 
inkább az eszmei előkészítést képviselték az 1740-es, 60-as évek-
ben. A nem-vallásos, nem apologetikus felvilágosodott-tudomá-
nyos könyvek s az aufklarizmus irodalmának aktív hatása inkább 
a 70-es évek táján érezhető. Ekkortájt jelennek meg azoknak az 
íróknak a munkái, akiknél ugyan a felvilágosodás eszméi már ko-
rábban hatottak, de munkásságuk most lesz az alakuló kulturális 
élet, az írói csoportok hatékony ösztönzője (Orczy, Ráday). Tudo-
mányos életünk az egyetem Budára helyezésével is új fázisba lép 
a 70-es években, fontos kiadványok jelennek meg, a nyelvtudo-
mány fellendülése, a magyarnyelvűség követelménye a tudomá-
nyos irodalomban szintén ezekre az esztendőkre esik. Bíró Ferenc 
tanulmányai óta pedig egyre tisztábban látjuk, hogy Bessenyeivel 
az új, európai szintű filozófiai gondolat lép be irodalmunkba. Bes-
senyei és írói köre nem a teológiai eszmék folytatójaként lép fel, 
hanem az új világnézet, új kulturális program kialalótásának öntu-
datos vállalásával. Gondolatot, eszmét akartak terjeszteni hazai 
nyelven; ha lehet, az elődök hagyományai nyomán, de ha kell, 
azok gyökeres tagadásával. Bessenyei fellépésének kezdete 1772-
ben ezért lehet szimbóli~ma az 1770-es években beálló változásnak. 
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a konzervatív világ-
nézeti, morális és társadalmi nézetek vagy a régi ízlés nem él és 
nem hat tovább Bessenyeiék fellépése után is. Arról van szó, hogy 
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a „ níltás", n.z erőviszonyok eltolódása esik a 70-es évekre, körii 1-
holii l etLéíl kezche lesz legjobh literátoraink tudatos törekvése a 
modern, európai szintű, azaz felvilágosodott, magyar nyelvű iro-
dalom megteremtése. 

* 
A lrnrfortlnl6 történetének legfontosabb Lanuhuíga t11lán az, hogy 

ogy korszakot megismerni csak a maga konkrét acloiLságai szerin t 
lehet, a fojléídés ellentmon clásos fázisaiban. Az egyoldalúan ki -
emelt nemzeti eszmekörb öl, a romantikus historizmus vakvágá-
nyairól valóban csak a világnézeti, felvilágosodott tartalom sok-
oldalú, történeti v izsgálata mozdíthatta el a kutatást. Annál is 
inkább, mert ez volt a korszak legkevésbé ismert, legkevésbé fel-
tárt problémaköre. Irodalomtörténeti rendszerek, tanulmányok 
- láttuk - hosszú évtizedekig kitértek a vi lágnézeti, társadalmi 
tendenciák elemzése elől , vagy ha valamiképpen t udomásul vet-
ték, elkülönítették, sőt, szembe fordították a nemzeti gondolattal. 
Ezért hangsúlyoztuk a felvilágosodás jelentőségére intő tanulmá-
nyok és irodalomtörténeti rendszerek t udománytöL·téneti jelentő
ségót, s azt is, hogy a felvi lágosodás-fogalom teljességre törő meg-
ismerése továbbra is fontos fela<latun k. K onkrét történeti adott-
ságaiban, összetettségében, hazai útjá. nak ellentétes és differenciált 
változatai szorint akarjuk megismerni és megismertetni. A korszak 
minden problémakörében, kutatásaink valamennyi ágazatában 
e komplex, történeti módszer alapján haladhatunk tovább, csak 
így világíthatjuk meg az egész időszakasz jelentőségét, így rajzol-
hatjuk meg méltó helyét hagyományaink sorában. 
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PA DÁNYI KLÁRA 

SZÁZADVÉGI HlTVÉDELEM ÉS FELVILÁGOSODÁS 
LOUIS RACINE :\IAGYAR FORDÍTÁ. 'AlBAN 

Louis R acine, a janzenista hitvédő De la Religion című híres tan-
költeményének sikerét Magyarországon a műnek k6t, közel egy-
időben készült s kia.dott xvm. század végi fordítása hozta meg. 
Az egyik, Szent-Györgyi Gelérdé, 1795-ben, Pesten látott napvi-
lágot, a másik, Háló Kováts Józsefé, 1798-ban, Komáromban. Az 
n, tény, hogy a francia felvilágosodás körülményei közt született 
apologetikus poéma minálunk az 1794-et követő reakció időszaká
ban talált ily meleg fogadtatásra katolikus és protestáns részről 
egyaránt, elsősorban azt mutatja, hogy a művet a fölvilágosodás 
radikális eszméi ellen feltámadó vallásos gondolkodás újból aktuá-
lisnak, találta s állította a mi körülményeinknek megfelelően sa-
ját polemikus céljainak szolgálatába. 

Louis Racine művének kiválasztása azonban azt a lényeges vál-
tozást is bizonyítja, melyet a hitvédelem érvelésében, módszeré-
ben maga a felvilágosodás idézett eléí: a vallási visszahatásnak 
most már nem lehetett heérnie azokkal a lényegében egyháztörté-
neti és teológiai ér,ekkel, melyek a felvilágosodás libertinus és filo-
zófiai eszméit merőben ősi eretnekségek megismétlődéseiként fog-
ták fel, történelmietlenül, hanem ki kellett lépnie az időtlen egy-
házi mentalitás zárt köréből s ana a történelmi, eszme- és tudo-
mánytörténeti alapra helyezkednie, melyet maga az ellenfél, a 
felvilágosodás írt elő számára. E mozdulattal a legortodoxabb 
hitvédők előtt is világossá vált, hogy egy már az egyháztól s rész-
ben a vallástól is elidegenült, rajta kívül álló filozófia áll 'el ük 
szemben, melynek leküzdéséhez legalábbis részben azokat a fegy-
vereket kell kézbe venni, melyeket maga a felvilágosodás terem-
tett meg (s amelyek még összeegyeztethetők voltak a kinyilatkoz-
tatott istenhittel). Ehhez a felismeréshez az egyházi reakció még 
oly túlbuzgó képnselője, mint Bielek László is eljutott, aki az 
Arany gondolatok a mostani szabad gondolkozásnak m6dja ellen e. 
mlívében (Bécs, 1800.) kijelenti, hogy „a világi 1u<lományokbann 
szabad szárnyára ereszLheti az ember maga eszét, szabadonn ko-
hoJhat más systemálrnt .... Nem idéztetik sehoYá, sehol számot 
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nem ácl. akár Carthesiust, akár Gasscndet, akár Newtont küvessf'. 
Az Tuten o világot a viJág böltseinek vetélkedéseÜ'e hagyta. De a 
Religió dolgábann nem ugy vagyon ... " (168.). S nom vóletfoniil 
idézi - franciául! - Bielek éppen (J. E.) Roui;i;or~u és L. JtaC' i110 
le•éh-áltásából a sens, coeur, raison nagyon is felvilágosodott 
témáit (uo. 43.). 

\ alóban kevés az oly jelentős költői mű, amely éppen a felviln-
e:osodás eszméinek előadásával együtt, azok mérlegelésével, iin-
maguk ellen fordításával vagy rés7.leges elfogad(umkkal védené a 
\allást {1gy, mint éppen L. Racine poémája. Jcan Ehrard, L. 
Racine művét tanulmányozva joggal állapította meg, hogy még 
ha a poéma második éneke az emberi természet ellentmondás airól 
és a filozófusoknak velük kapcsoln.tos hiábavaló erőfeszítéseiről 
szól is, meglepő, hogy e janzenista költő nagy vonalakban azt a 
gondolatmenetet követi, mely elől akkor jóformán egy hitvédő 
sem térhetett ki; ti . maga az értelem, mielőtt átengedné a teret a 
kinyilatkoztatásnak, hatékonyan bizonyítja I sten létezését. Va-
gyis L. Racine tolla alatt megtalálni a s7.ázad deistáinak és keresz-
tényeinek egyformán kedves érveket, így a természetes erkölcsi 
törvény egyetemességét, és első helyen a7.t a teleológiai bizonyíté-
kot, melyet Pascal oly határozottan elutasított: L. Racine a ke-
gyelem istenét lényegében közelebb hozza a világhoz. (J. Ehrard: 
L'idée de natitre en France dans la JJremiere moitié du J8e si&-le. 
I. 435-36.) S egyáltalán nem meglepő ezek után, ha az az André 
Chénier, akinek didaktikus költészete jórészt az Encyclopédie von-
zásában született meg, hódolója s követője volt - Louis R acino-
nak (1. J. Fabre: Ohénier. 1965. 149 - 151). 

A francia janzenista író tehát szövegével és ennek eredeti (saját 
és itthoni , átdolgozott) kommentárjaival az elmaradott magyar 
viszonyok között, különösen pedig a század végén feléledő reakció 
idején az ortodox felfogás lazításával még a felvilágosodá.s eszméi-
nek terjesztésében is jelentékeny szerepet vihetett. A francia szerzéí 
bemutatása után a fordításoknak elsősorban ezt a szerepét ldvá-
nom megvizsgálni. 

L. Racine-nak költészeti jellegű hatása legalábbis a Miltoné mel-
lett foglal állást (az ő eszméivel érintkezik is), és Magyarországon 
legalább annyira szolgáltathatott mintát, motívumkészletet, ér-
•elfu"f. a költőknek, mint amaz. R. Mercier (La réhabili/,ation de 
la nature humaine. 1960. 316.) szerint a „mouvement poétique en 
fa,eur de la religion" L. Racine De la Religionjának kiadá.sával 
(1742) kulminál: „la religion semble définitivement réconciliée 
avec la poésie." Azok a fordítások, amelyekről szó lesz, Csokonai 
utolsó költ<íi korszaká,nn.k idejére esnek, s aligha kerülhették el 
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Csokonai figyelmét. Dolgozatomban néhány idevágó költészeti és 
st ílustörténeti vonatkozást is kiemelek. 

Csak utalni tudok arra, hogy a La Religion hazai hefogaclásá-
nak történetét még érdekesebbé és a laicizálódásra jellemzőbbé 
teszi az a tény, hogy egyidejű két fordítója s kiadója közül az egyik 
katolikus pap, Szent-Györgyi Gelérd, a másik ismert protestáns 
tanár és lelkész, Háló Kováts József. Irodalomtörténeti szempon-
tokon túl azt is érdemes volna megvizsgálni, miféle találkozás 
vagy közeledés észlelhető ez időszakban az egyházak között, amire 
őket a közös ellenség, a felvilágosodás radikalizmusa elleni véde-
kezés készteti. E problémát dolgozat.omban csak felvetem, de be-
hatóan nem foglalkozom vele. 

* 
1725 tájt Franciaországban érezhető fordulat következett be 

a vallásos írók részéről: Louis Racine (1692 - 1763), a nagy tra-
gédiaköltő fia ebben jelentős szerepet játszot. Mfiveiben a költé-
szet védelmére kel. Ezt a vonalat követi De Bernis abbé 1746-ba.n 
kelt La R eligion vengée c. műve, Polignac kardinális 1747-ben ki-
adott .Ant·i-.úucrece-e és J. J. Lefranc de Pompignan iroda.Imi mun-
kássága, hogy csak a legnagyobbakat említsük ennek a valláspár-
toló költészeti áramlatnak a termékei közül. Mind a teoretikusok, 
mind a költők egyetértenek a költészet méltó voltának hfrdetésé-
ben és hangsúlyozzák, hogy a vallás inspirálta a legrégibb költe-
ményeket: az Enekek énekét stb. L. Racine már 1720-ban jelenf;-
kezik első mlívével, a La Gráce c. költeményével. 

Ismeretes, hogy a francia szellemi életben az 1713-ban kiadott 
Unjgenitus Bulla újra felélesztette a kegyelemről folytatott teoló-
giai vitákat - a janzen izmus azonban most már nemcsak az egy-
házi értelmiség körében vált viták témájává, hanem felszította az 
elegáns társaságok érdeklődését is. Némi túlzással, de azt is mond-
hatjuk, hogy a janzenfamus divatos ügy lett - ami azért különös, 
mert a hivatalos hatalom ekkortájt (legalábbis 1745-ig) mintha 
nem is a szabadgondolkodást tekintette volna elsősorban ellenfe-
lének: „Dans l'immense majorité des cas, du moins jusqu'aux en-
virons de 1745, ce n'étaient pas les ouvrages philosophiques qui 
étaient poursuivis et frappés. C'étaient les livres et les feuilles vo-
lantes du parti janséniste ... " - frja Antoine Adam monográfiá-
jában.1 E megélénkülő janzenista hullámba kapcsolódott bele 
L. Racine La Gráce e. mfivével; ez a négy énekből álló didal<tiku8 

1 A . Adam: Le mouvemen t philosopbique da.ns la. premiere moitié du 
XVI.I:Pm• siecle. 'Po.ris, 1968. 35 - 36. 
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költemén:v tisztán és jellegzetesen janzenista a lkotás - különösen 
pJas7.tikus megfoga lmazást kav ben ne annak a „Dien terrible"-nek 
a képe, amely ellen oly erőteljesen lázadt fol első tragédiájában, az 
Oedi1Je-be11 a pályakezdő Voltaire. L. Racine Istene valóban „ter-
rible" : 

„Lois terribles d'un Dieu qui voit dans l'avenir 
Ceux qu'il veut couronner et ceux qu'il veut punir ... 
Jeles chante: mortels, écoutez et tremble7."2 

A munkát támadtá,k joblm'.>l és balról egyaránt - igy természe-
tesen Voltairei:'>· (Vö. az 1721-es AL. Racine e. költeménye, a,mel:v-
nek sorai az Epitre a Uranie első részében s7.inte szó szerint fel-
bukkannak majd újra. ) De érdekes, hogy a már korábban, 1718-
ban kezdődő jó kapcsolatuk a mély, gyökeres nézeteltérések elle-
nére is változatlan marad.3 A Voltaire-rel való eszmei ellentétek 
majd csak 1740 után lángolnak fel újra, amikor L. Racine elkészíti 
másik jelentős művét, a De la Religiont. Ennek az elegáns alexand-
rinusokban írt hat énekből álló tankölteménynek célja már erő
teljesen különbözik a La Grace-ét61, amely a pascali gondolatok 
megverselt (és felhígított) parafrázisaként hatott, s ameiynek tel-
jesen deklaratív jeJlege van, mintha valóban csak beteges borzon-
gást akarna kelteni.1 

A De la Religion célja v iszont az aktív hitvédelem, a „szellem 
egyre erősödő szabadossága" ellen készült, amelynek forrását ő 
(a botrányos spinozai tanok mellett) r észben Bayle írásaiban, rész-
ben az „új metafiziká "-ban találja meg, amelynek hívei „Locke 
mintájára nem merik eldönteni, képes-e az anyag gondolkodásra" 
- de megtalálja abban a világmagyarázatl>an is, a.melyet Pope 

2 L. Racine: Poésies. Paris, 1892. :l41. (a Lovábbiakban : L . Racine.) 
3 A korabeli sajtó t liluözi a két kölLő köz.öt.ti polémiát : A janzenista Les 

Mémoires histof'iqucs et crit iques 1722. janu{Lr 30-i száma közli AL. Racine 
című kö]f;oményt, inkább költői félLékenységot,, minL az egyház <loklrínái 
iránti buzgalmat tételezve fel Vollaire-nél. Gacon, a szaLirikus költő szintén 
verssel válaszol Vol taire köl teményére. Ezután, az intellektuál is pá rbaj után 
látszatra viszonyuk szívélyes marad : Volta.fre több levelében kifejezi barát-
ságát: „Legodaadóbb hívei közó sorolom magam" és csodálja a „Nagy 
Racine méltó fiának" tehetségét,. Egy időben úgy tűnik, keresi Lát'Saságát, 
vacsorázni, S7.ínházba hívja : „ ... gondoljon arra, hogy Horatius és Vergilius 
néha együtt vacsoráztak" ... „Apollóként ölelem ... " írja neki Voltaire. 
T1 oUnire: Correspondance. 1964. (Bibliothóque de la :Pléiade.) I. 54., 61., 704. 

4 „Louis Hacine-ban egy p esi::zirnista költő él, aki nem tudoLt elszakadni 
a t.eológikus zagyvaságokt.61. PeiYerz élvnzeLl<ll ízlelgeti a kevés kiválaszloll 
dok trínáját . Szomorú bíívölcttcl tomeg ineg a jo.nzenista isb:mség kegyollc-n 
szeszélyeinek gondolatára'', frja r .)Ja R. Pomem1. (La Roligion cle Volt·a ire . 
Paris, l 95G. 102. 10.) 
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1736-Lan lefordított, s olyan élénk visszhangot ki váltott Essciy 
on manje foglal magába.5 A szerző munkájának egyik példányát 
XIV. Benedek pápának ajánlotta, s szerette volna, ha a De lct 
Religion minden kiadását a pápával folytatott levelezése vezeti 
be.G - A hajdani „doktrinér" janzenista költő azonban kénytelen 
kilépni a zárt pascali világképből, s olyan pozíciókat kell elfoglalnia, 
amely néllrül - a negyvenes évek francia szellemi életében - nem 
lehet hatékony apologetika: ez pedig azt jelenti, hogy olyan 
kérdésekben is kénytelen állást foglalni, amelyek eleve idegenek a 
„tiszta" janzenizmustól. Az újabb francia eszmetörténeti munkák 
ezt a változást fedezték fel - Ehrard és l\fercier tanulmányaiban 
így került be L. Racine is a gondolatoknak abba a hatalmas erejű 
sodrásába, amely a felvilágosodás érett gondolatvi lága felé ha-
lad, s amelynek a maga mértékén belül - a szerzője eredeti szán-
dékától függetlenül - tükrözője és kifejezője a De la Religion is 
munkájával éppen ügy, mint magatartásának bizonytalanságá-
val. lVLert egyébként nehéz megmagyarázni Pope-hoz való viszo-
nyának alakulását., akit az Essai sur t'lwmme a lapján egyértelműen 
ellenfelének tek int, de a személyes levelezés során könnyen meg-
békél az angol költővel - teljesen elfeledve magát a változatlan 

" A Do la l{eligionnal kupcsolaLl.mn lov6lválLá::; jöLL lélro L . Rucino ós 
J. B . Rousseau között, aki ogyclfalotL ve'le, és a kövelkezőkeL frla neki : 
„ ... ami arra készto Let 1, hogy il.t sü.rgessem a szerzőt;, aki oly méltó a n évn:, 
melyet visel : késedelem nélkül adja át művét a közönségnek ... hogy megvédje 
a növekvő isLcntelenséggel szemben, és a vakrnorő férfiak e szektájától , 
melynek - sok szellemmel és még több szabadossággal - láthatóan nincs 
má..-,; célja, mint hogy a Kereszténység 1·omjain Spinoza és a materializmus 
för·telmes rendszerét építse fel." Válaszában L. Racine a művét ihlető mol;í-
vumokról nyújt, magyará7.atot : ,,Visszanyi'J lok a szellem egyre erősödő szaba-
dosságának forrásá.ig : Megtalálom Bay le frásaiban, melyek csak föl -tudósoka t 
neveltek, maj• 1 ebben az új metafizikában, melynek különös hívei ho l Locke 
mintá jára nem merik ol<lönt.e ni, képes-e a :t. anyag a gondolkodásra, ho l -
Pope példájára - vu.kmortlen úgy <lönt0nek 1 hogy minden rendbe11 van, 
az ember olyan boldog és Lökólotel't, amilyennek csak Iemüe kell, holott.mi 
sem bi:wnyítja inkább a remlellonségcL és nyomortiságoL, mini, 6ppen ogy 
ilyen f ilozófia. J\'livol nem voJI, szerencsém ere<letiben o lvashatni P ope, 
Anglia ma leghíresebb költője műveit, nem szándéko:t.om itt vádolni valódi 
érzelmeiben, melyekről n em vagyok megbizonyosodva. Vádolni kívánom 
viszont azokat az érzelmeket, amelyek oly közönségessé vál tak, az „Essai 
sur l'homme" elolvasása után, mely - mivel e lvei nincsenek elég világosan 
kifej tve - szúmw1kra lehetőséget u.d alTa, hogy többen olyan rendszert vélje-
nek fölfedezn i benne, mdy szerzőjének talán nom is sajátja ." (L. Racine: 
Ocuvres complóíes. A111stcrtlam, 1744. I. 184. és 200.) 

u Modem Language Noles. XLII. 3 . 174. 
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művet! - , s a:1; „egyhá:1; legalázatol:>abb gyermeké"-nek neve;,,i.7 

Voltaire awnban éppen Pope művét imitálva frja meg 1745-ben 
a De la Religion elleni támadását, a Septieme discours en vers sur 
l' hormne-ot.8 

De természetesen fontosabbak magának a De la R eligionnak 
tanulságai. A költemény szerkezetét a kereszténység különféle 
típusú ellenfelei elleni polémiák alakítják ki. L. Racine így fogal-
mazza meg célját: „Az első énekben az ateisták, a négy követ-
kezőben a deisták ellen harcolok, majd az utolsóban azokat tá-
madom, akik csupán gyávaságból hitetlenek."11 E polémiák során 
- éppen azért, mert vitáról van szó - a janzenizmus olyan ko-
herens és zárt világképe felbomlik, a „grace" csak úgy marad meg, 
mint ultima ratio - valóban: e munkában már „mielőtt áten -
gedné a teret a kinyilatkoztatásnak, az értelem hatékonyan bizo-
nyítja Isten létezését" . (J. Ehrard, 435.) Az értelemnek kell tehát 
előbb megkeresnie az érveket a hit számára - de az értelem útja 
olyan témák felé vezeti, amelyekben mindenfajta állásfoglalás 
(pro vagy kontra) egyformán kiha.sználható. 

E témák ugyani1:1 már igencsak kettős arcot mutatnak - li tt 
más rend8zerbe helyezzük őket, akkor a bizonyítás éppen olyan 
gondolatmenet számára szolgálhat igazolás ul, amely az ellentá-
bor , a „filozófusok" nézetével cseng egybe. Ez a sorsa L. Racine 
De la R eligionjának is, akinek az értelem bizonyítja a „consent.o-
ment uni versel" tényét. A II. fejezetben az értelem fogalma vu.Jó-
ságos vezérmotívum: „La raison dans mes vers conduit l'homme 
á la foi " (105.) ... hirdeti már a legeslegelső sor, mintegy a mű c;re-

7 Pope lovelll H.a.cine-nuk, J 742. szept. 1-i dátummal: .. Bizlosílhato111 U m111, 
hogy nyelvünk ismeretének teljes hiánya önnél kevésbé volt végzetes szá· 
rnomra, mint fordítóim tökéletlen ismeretei, ami megakadályozta, hogy 
valódi é1-zolmoim teret nyerjenek . .. :Fennen és nagyon őszintén kijelentem 
lrehát, hogy nózeteim gyöke resen ellentél<.'Sok Spinozáéival, s6t Le ibnitzéivcl 
is, mivel ezok tökéletesen egyeznek Pasei~l ós Fénelon ét'Sek nézet.eivel ... " 
Racine válasza. P~pe-oak, 1742. okt. 2G-i dátummal: „Bár levele, mely 
becsületére válik Om1ck, arra késztet, hogy pirnljak, nmié1·t gyanúsllúso111 
1 cljcscn iguzsúgl a lan voll, urTO. kónyszlll'ülök, hogy közre bocsáSSl\11 uzl. 
HanyilvánuK volt o. lúnw.clús, legyen 11 jóvú.tóLol is a:t.. Ezzel ta.rlozorn Ö1111ek 
1~>1 mugnmno.k, mei·t, ezzel 11,1.rluzom u.y, iga.y,súgnak." (L . Hucüw: Ocuv1·l·S 
co111plcitcl:!. A111slerdaw, 1744. J. 228 - 2:11.) 

3 „Les saint s ont des pla is irs quc j i.J ne corn1ais pas 
Les miracles sont bons; ma.is soulager son frore, 
l\fais t irer son a.mi du sein de la. misere, 
l\fas a ses cnnemis pardonner leurs vertus, 
C'csL un plus g l'lrnd miracle , CL qui ne se fait plnR." 

(Voltaire : Onuvres Complc tes. Paris, 1820. 3ü.) 
9 L. Racine: LOO. 
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dójaként. A sorsnu.k kiszolgáltatott ember is az értelemhez mene-
kül: „ ... raison, sois mon soutien/ ... ou l'on va, d'ou l'on vient, 
qui noua aommes." (129.) „ ... Ö raison viens a moi." (125.) - És 
mint fegyver kell szolgálnia Bayle szkepszise és Istent nem is-
merő népei ellen: „Un sauvage est un enfant dana lequel la raison 
ne s' est point encore développée." (201.) Így hát a janzenista Ra-
cine elfogadja, hogy Isten gondolata nem elsődleges igazság, mi-
vel az megkívánja az értelem kifejlődésének egy bizonyos fokát. 
Ezzel megint csak a deisták álláspontját igazolja, mivel az „álta-
lános egyetértés" gondolata Isten létezését illetően a deisták „re-
Jigion naturelle"-jének egyik fontos mozzanata is: hiszen ez teszi 
feleslegessé, mellőzhetővé a kinyilatkoztatást s a tételes vallásokat. 

Ezzel szorosan kapcsolatos a "loi naturelle" problémája - ami 
megint csak a hagyományoshitvédői ellen fordul a „pbilosophe"-ok 
kezén: L. Racine nem vonhatta ki gondolkodásmódját a félszázad 
morális gondolkodásának hatása alól. Ez utóbbi fogalom ugyanis 
rehabilitálta az ösztönöket, hennük az isteni bölcsesség egyik leg-
világosabb megnyilvánulását látta. A deisták is hirdetik: „Ainsi 
de la vertu les lois sont éternellos / J e l' apporte en naissant ellc 
est écríte en moi." (117.) 

A XVIII. század első felében az opikureistaerkölcs egyik legfonto-
sabb gondolata az volt, hogy az erényt a gyönyörrel vagy a bol-
dogsággal azonosította. Ez a nézet L. Racine-tó! Rémond le Grecig 
megtalálható. Utóbbinak a Dialo(Jue sur la volitpté (1716) című 
műve szolgáltatja az ilyenfajta nózetek legfrappánsabb példáját. 
Az író hangsúlyozza, hogy vannak erényes gyönyörök, és a gyö-
nyör vonzásának engedve minden élőlény a világegyetem általá-
nos rendjéhez járul hozzá, és saját végzetét teljesíti. És ezt hir-
deti L. Racine is: „Puisqu'il veut ötre henreux, (l'homme) il est 
donc fait pour l'ötre" (127.). Ez megfelelt a XVIIl. századszeretet-
vallásának, és a janzenista szerző fenntartás nélkül követi, „J'em-
bra.sse avec joieunereligion aussi aimable ... " - írja (95.). Rémond 
le Grechez hasonlóan az ő „természetes erénye" is boldogságának 
forrása: „De la. vertu respectant les app.as / l'amom· de mon bon-
heur me pressait de ta suivre / Doux, chaste, bienfaisant pour moi 
seul j'allais vivre. / 0 grand Dieu sans changer ... / Doux, chaste, 
bienfaisant, je vais vivre pour toi." (180.) Az erény többé már nem 
a termész.et ellen való harc: „Comment il faut aimer la nature 
l'explique / É coutons seulement le langage du coeur." (182.) Az 
ember természetérn, szívére, érzékenységére hivatkozik L. R a-
cine : a janzenista. dogmától immát· jól eltávolodtunk. 

Ugyancsak Raci ne művének ambiguitását mutatja a. „fiziko-
teológia" megjelenése a gondolatmenetben - ez a fontos téma a 
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pascali gondolatrendszer számára elfogadhatatlan dolog \olt, s a 
jezsuiták is óvatosan bántak vele. Szauder J. Az E;;tve és Az álom 
keletkezé$e című tanulmányában rajzolja meg az Angliából kiinduló 
fiziko-teológia tan terjedését a kontinensen a XVII. sz. végétől, és 
állapítja meg, hogy ez az experimentális fizika és a teológia közti 
kompromisszum jó száz óven át befolyásolta az egész haladó euró-
pai értelmiséget. „E doktrína legtöbb jeles m(h·elője arra az - Is-
ten dicsőségével mindenesetre nehezen összeegyeztethető - felté-
telezésre alapozta fiziko-teológiai érvelését, hog.v minden az em-
berért teremtetett, az egész természet az ember szolgálatára való. 
Gyakorlatilag az ember fclmagasztalásába csapott át." (227.) A 
filozófia szintjén, az Istenről való emberi tudás forrásáról szólva 
a fiziko-tcológia a szenzualizmussal volt összefüggésben. Isten 
gondolata L. Racine-nál is az érzéki benyomásokon alapul. Őt is 
lelke.,,ítik . .les men-eilles de la nature et l'harmonie de toutes ses 
parties qui concourent a la merne fin" (06. ). Ez a nézet azonban 
korántsem rnlt általánosan elfogadott, sőt veszélytelen sem, frap-
páns példája ennek de Prades abbé esete, akit száműzetésre ítél-
tek és kényszerítettek 1751-Len azért, mert a Sorbonne-on egy 
ilyen. lényegében banális tételt védett meg. Ez a fordulat a ter-
mészettudományok előrenyomulásával magyarázható, amely ve-
szélyeztette a teremtés gondolatát. 

Ezeken az alapvető ideológiai kérdéseken túl is szembetűnő a 
foh-ilágosodás eszméinek betörése a janzenista műbe: az új is-
meretek, felfedezések reá is hatással vannak; a fejlődésbe vetett 
hit, az emberi tevékenység csodálata egy kissé általában is jel-
lemző már arra a szellemi légkörre, amely 1 730-tól urakod6vá 
'ált. Az V. énekben az író költői képét adja a felfedezések 
történetének : „La boussole nous rend les citoyens du monde" -
írja lelkesen. Felvonultatja Kolumbusz Kristófot, a „hardi Ga-
liloi"-t, az „illustres Réaumurs"-öket és patetikus lendülettel üd-
vözli Descartes-ot, ő a „lumierede laFrance" : „Le jour commence a 
naitre /Nous a llons tous penser, Descartes va paraitre." (1G7.) A 
szerző ünnepli az „architeote supreme" törvényeit, amelyeket 
„Newton, London büszkesége" fedezett fel. Csodálattal adózik az 
orvostudomány sikereinek; az ember legyőzte a fizikai fájdnJmat. 
A janzenista L. Racine, miután ezt a hosszú utat megtette a fény 
felé, újra magába száll, és arra az igen kevéssé meggyőző következ-
tetésre jut, hogy I sten tervei előtt „notre ignoranco [est] ex-
treme", de itt a tudomány igyekszik már a vallással egyezsóget 
kötni. 

Ugyancsak fontos vonás ebben a vonatkm::áslJan a janzenista 
költő tisztelete az antik gondolkodás és különösképpen a költé-
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szet iránt, timely az egész De la Retir;ionban megnyilvánul. A II. 
énekben a szerző az antikvitás legnagyobb filozófusaitól kérdezi 
meg: „Qui nous sommes?", ezek pedig, amint rendszerükkel fel-
vonulnak, mindannyian egy-egy fénynyalábbal járnlnak hozzá a 
probléma megvilágításához. Az igazság igazi letéteményese azon-
ban az antik költészet: „Que les poetes seuls soieut nos aimables 
guides" , (177.) hirdeti L. Racine. 1\!Iég a mű legutolsó versszaka, 
legutolsó sora is a „muse ... compagne de la religion"-t magasz-
talja (186.). A költészet súlyát jelzi ebben a műben Vergilius, Ho-
mérosz, Boileau és Comeille „Poetcs oncha.nteurs, adorables gé-
nies" -hez (127.) való pátoszos apellálás. 

Az elmondottak után megállapíthatjuk, hogy a De la Religion 
c. kötelmény ideológiai kettősségével tiikrözi a francia xvm. sz . 
közepének bonyolult eszmei harcait 6s nálunk Magyarországon az 
1795-1800-as években e műnek még mindig pozitív hatása lehe-
tett. Természetesen ezeket a témákat L. Racine nyíltan apologe-
tikus szándéka szervezi egy mű keretei közé - a De la Religion 
hangsúlya kétségtelenül a hit\'édelmen van . S hogy a kétélű gon-
dolati anyag felvonultatása bizonyos kétértelműséget köl~önöz a 
műnek, erről a munka magyarországi fogadtatása is tanúskodik. 
Szent-Györgyi és Háló Kováts fordításait végigolvasva, különös 
tekintettel a jegyzetekre, megállapítható, hogy nem ugyanazok a 
szándékok ihlették a két szerzőt. "Míg Szent-Györgyi barokkos hit-
védő művet készít magyarításában, Kováts inkább vallásos, de 
egyben felvilágosult enciklopédikus művet, annyira ragaszkoclik a 
tudós jegyzetekhez s az értelmezés jogához. 

A tárgyalandó könyvek szerzőinek életéről, eszmei hovátarto-
zásáról a következőket mondhatjuk. Keveset tudunk Szent-
Györgyi Gelérdről, a Ktizinczy köréhez kapcsolódó, korábban is-
mert literál.orról. Pálos rendi szerzetes volt, a rend eltöröltetése 
után (1786) nevelő Pesten. Fizikai és ma.tematikai jellegű érteke-
zései jelennek meg, 1705-ben adja ki ti De la Ji,eligion fordítását. 
Később cikkeket írt a Tudományos Gyűjteménybe. Benkő Lóránd 
Í:!Y ír róla: „Az ország 10- 12 helyén megfordult, a nyugat-
ma.~-arorszúg i írók közé sorolandó és bár nem szépíró, írásgyakor-
la'a jellegére nézve a.z irodalmi nyelvi norma színvonalát üti 
meg.·· (Benkő Lóránd: A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágoso-
dás korának első szakaszában. 342„ 42•1:. és 452.) Hogy o téren véle-
ményét számba vették, kiderül Pálóczi Horváth Szent-Györgyihez 
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írott egyik leveléből , amelyben Pálóczi az irodalmi nyelvi hagyo-
mány kérdéseit fejtegeti s azt kéri tőle, hogy „egyezzenek meg ab-
ban, mi az, amit a régi irá.sszokás alapján kell megtartani, s mi az, 
amin változtatni kell" (uo. 297.). Legfőképpen 2 kötetes Sallus-
tius-fordítása révén válik neve ismertté. Már 1808-ban a Hazai 
és Külföldi Tudósítások (III. 20.) híriil adja, hogy „Sallustius mun-
káinak fordításával 3 érdemes tudós foglalkozik: Dugonics A., 
Kazinczy F . és Szent-Györgyi Gel6rd". Csak a Szent-Györgyié 
jelenik meg életében, 1811-ben. Ez esemény kapcsán találkozunk 
több ízben nevével Kazinczy levelezésében. Öt kéri a fordító művé
nek elbírálására egy verses levél kíséretében. (1811. júl. 12.) Erre 
reagál Kazinczy: (1811. júl. 16.) „Megismerem a Szent-Györgyi 
Sallustja becsét és azóta Catilinámat újra dolgozom ism6t, hasz-
nomra bajt>án a Szent-Györgyi fordítását kevélység nélkül, va-
lahol jónak látom. De én más célból és másként fordítok mint ő, 
s ő néhol nem látszott érteni az auctort. Ez eggy elég magas, elég 
testes, jó ábrázatú, mindig fényes házaknál informáLoroskodott 
Expaulinus Pap; haja i barnák és színe is barnás de szóp brün. 
Becsülöm az embert szívesen, ... " 

A Racine-fordító Szent-Györgyi azonban nem a Kazinc::qval tár-
salgó literátor , az 1795-ös munka mögött más arc sejlik elő, mint 
Kazinczy jellemzéséből. Fordításának címlapján ezt olvassuk: 
Józan elmélkedés a Religióról Jf ellyet Frantzia, és Németh nyelvek-
ből értelem, szerént Ma,gyarra fordított: P. Szent-Györgyi Gelénl. 
Első Remete. Sz. P ál Szerzetbeli Pap. Gyöngyösön MDCCXCV-dik 
Esztendőben. P esten, Trattner Mátyá"8 Betűivel. 1795. A 173 ol-
dalas könyv nagyjából követi az eredeti 6 énekből álló mű bcosz-
tt'tsát, a „Bevezető" rész elejének elhagyásával. Szembetűnő, hogy 
a könyv címlapja nem tünteti fel L . Racine nevét. Csak a Szent-
Györgyi által költött bevezető versike, A z olvasóhoz említi: „Ezt 
I!'r1mtzia nyelven R acin Úr szerzette, / Loen Úr pediglen Németh 
nyelvre tette, / Mostan e kettőbül Magyarra változott" (2.) (A 
mintának szolgáló német példányt nem sikerült megszereznem.) 

H. Kováts József Debrecenben nevelkedett. „Polgári osztályból 
került ki" - olvashatjuk a Debreceni diákiroclalom a,/ el világosodás 
korában, című kötetben. Amikor felsőbb osztályokba lép, Péczeli 
József a kollégium seniora, a majd Voltaire-t, Youngot é.:; Hcrvey-t 
fordító komáromi pap. Később, 1785-től Csokonai tanára lesz: 
nevét elsősorban ez a tény örökítette meg a magyn.r irodalomtörté-
netben. „ . .. kitűnő érdemű férfiak dajk:Mták g~·enge korát a köl-
tészeti osztályban . .. " - írjaToldy K ovútsJózsefreutalva,ésiclézi 
ez utóbbi egyik levelét, melyben büszk611 vallja: „ ... Nekem volt 
szerencsém az ő poézisra született na.gy elméjét formálnom." 
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(.Fig.velő 1877. 2. sz. 193.) J~s <t költő korántsem volt hálátlu..11 , el-
ismeréssel adózott mesterének Ajáulás című kö1Lemén.vo jegyze-
teiben: „Vu.Jamint gyermeki elmémnek, a gondolkodásra, képze-
lőclésre és érzésre való első kifojiőd:.1ését, különösen pedig a poéták 
olvasására és megízleléséro, s magára a poézisre vu.ló hajlandósá-
gomnak jókori vezérlését tiszt. t. K ovács J ózsef kőrös i prédikátor 
úrnu.k min t közönséges tanítómnak ... köszönhetem . .. " Kovtí.ts 
J ózsef nevét Budai Ezsiásé, Kazinczy Ferencé és Földi J ánosé 
követi még a hála szavaival kísérve, hogy végül így összegezzen: 
„Adnák az egek és tennék meg a kedvező Musák, hogy én e közön-
ségesen tisztelt négy névre a magyar világnak egén homályt ne 
borítanék, és midőn az én őerántok viseltetett magános háláda-
tosságomat most illy munkámnak a sarkán közönségesitem, azt 
mondanák polgártársaim, tudós hazám fiai, és a.z utánunk szüle-
tendők: ln tenui labor; at tenuis non gloria, si quen / Numina laeva 
sin unt, auditque vocatus Apollo. "10 

1789-ben u tazik külföldi tanulmányú tra, l 7!H-ben tér ha,za,, s 
Nu.gykőrösön lesz lelkész. A kör, amely útjára bocsátotta, u. kom-
beli magyar progresszió korántsem egynemű, de mégis termókony, 
lehetőségekben gazdag talaja volt. - P éczeli szerepét fő vonufak -
ban t isztázta az újabb irodalomtörténetírás11 - P éczeli művének 
éppen Csokonai költői-világnézeti kibontakozására gyakorolt ha-
tását vedig Szauder J ózsef tárta fel. H. Kováts J. P éczeli halálám 
(1792. dec. 4.) hét versszakos gyászverset írt, amelyben a komá-
romi pap (1gy szerepel, mint „ ... E száznak, melly szülte, egy nagy 
ékesi.;égo / A Népnek, melly közt, élt gyönyörűsége'', s ő mint ~t „mog-
holt nak egy legszomorúbb barátja". 12 Mély tisztelet fűzi tehát a.h-
hoz az íróhoz, aki az induló Csokonai egyik példaképe volt - sok-
uan hasonlít hozzá életútja is (debreceni diákoskodá.'3, külföldi pe-
regrináció, vidéki papság). 1798-ban adja ki a De la Reli{/ion for-
dítását. A címlapon ez áll: A Vallás avagy az lf/jabb Racinnek a 
Vallásról írott munkája. Jf ellyet magyarul szabadabb versekbe foglal-
ván kiadolt Kováts József N. Körösi prédikátor. Komáromban, Wein-
müller Bálint betűivel. 1798. A 172 oldalas könyv követi az ere-
deti mu beosztását azzal a kisebb formai - Szent-György inél is ta-
pa.szLallmtó - módosítással, hogy a jegyzetek nem a. mű végén, 
hanem ltíbjegyzet formájában Lalálhatók meg. 

* 
10 V ergilius: Georg. L ih. V. G- 7. ROI'. (Csol·on(li V. Jlif.: Ör;s„,os Míl.voi. 

1802. Ant\kt-ooni dalok. IG3.) 
1t Bfr6 l!e1·e1w: Péczeli J ózsr·L Tt,J( 1965. 4 - 5. 
1~ Mugyu.i· 1.:lfrmonJó l i92. 11. !):J J. Óclu. l'éuzeli halálárn. 
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A két fordítás és az eredeti mű összevetése !:'orán már a, legelején 
szembetűnik egy fontos eltér6s. l\lindkét fordítás elhagyja a mű 
elején álló első hat strófát. Nem állt módunkban fellrntatni a ki-
adást, amit használtak,13 ezért csak annak megállapítására szorít-
kozhatunk, hogy ez már eltérés az eredeti szövegtől. A kezdet, a 
legelső verssor hangütése is jellemző. Szent-Györgyi stílusa elke-
rüli a szentenciás-vitatkozó modort ; „Hatalmas Istenség! elrejtett 
Valóság!" (1.), míg Kováts megtartja egy debreceni iskolás ta-
nultság szerint is: „Úgy van; az az Isten, kibe hinni koli, ... (5.) 
Kováts is, akárcsak Csokonai, gyakran a „bár" kötőszóval indítja 
el vitatkozó mondatát: „Mert bár néma ... " (l 5. ), „Bár tátsd 
éhes Örvényidet ... " (16.)14 

Az apologetikus jelleget Szent-Györgyi fordítása, emeli ki; A z 
Ob:asóhoz írott 'erses beYezetője egyszerre jelzi a. munka, célját -
de orientációját is. 

A Religionak fontos igazságit, 
S ez eránt sokaknak koholt bolonds!l-git 
Ezen Könyvetskél>en olvashadd Barátom! 
Nem kötöttem én itt magamat szavakhoz, 
Tsak az értelmekhez. Adtam-is azokhoz. 
A ' kinek nem tetszik , fordítsa ezt máskép 
Ezzel, úgy remélem, meg-elégszik a Nép. 

A különös az, hogy az eredeti mű nyilvánvalóan az „elii " szá-
mára készült - a magyar fordító pedig a „Nép" -ot tartja szem 
előtt. Érdekes - szinte paradox mozzanat : Racine elvont gon-
dolatokat fejtegető művét láthatóan népszerű munkának szánja 
a fordító - míg a korabeli }'tpologetikus munkák, amelyek sokkal 
szegényesebb, gyakran csak referáló jellegű, erncliciós anyagot 
mozgatnak meg, inkább az értelmiségiek számárn készültek -
néha még lati nul is. De 8zent-Györgyi stílusa is árulkodik erről 
it célki t,űzésrő], nemcsak egyszerűsí t, dc Ra.cine elvonL é~ \ álasz-
tékos kifejezéseit népszerlí, Jw.roklrns mag.var n~ eh c11 adja ~~.rn,k
nin vissza: „Aki ellenke;,,ik a, rcligióval / Sziilrné~ hov.v a;,, esze 
hintve légyen sóval " (152.). Racine-nál: „A la rcligion !<i j'ose 
résister / C'est la raison du moins que je dois écout.er" (176.). 

u 1744-ben német, 1754-bon nngol, l 74G, 1748, 1810-lwn olasz, 1792, 
02-bon lat in n yelvre fordH,jnk Uacinc Do lu rcligion cfrn(í 111íivét. 
14 Er.t&:rruder J . fejti ki Csokonui vc1"Stfpusairól frl tunulm(tnyiíbuu: 

„ ... uz orálori S<'mt~Li:t.111tl'<llltk 11.\ 0111tti t (Csokonainál) 111•m n ;;r•111111it, é1·ö 
él"v C'lús 1·onrljébe11, hanem lt7. nl'őll ott' t. t on v itatk ozó stíluslmn li•rk;(ziik fel." 
Az Eslvo ós az Alom címlí köll•I, Hp„ 1970. Sententiu <Í>1 Picturu. JCiJ. 
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A huzg6súg, az indulat miatt fordítja gyakran tlil Racine-t. 
Az a higg;ult. mondhatni ú vel() lurng, amellyel a francia. költő 
a de1!->tákkal ,·it.:llkozik, Sz<'ll l-G.vörgyinél olyan tónust kap, amely 
a. ha.jda,ni hit.• itáknt idézi: szenvedélyes kifakadások, szitkozó-
dások bukkannak fel a magyar szövegbeu: „Viperák kölykei! Valy-
lyon mit. érzetek? / Talán hogy az által nagy nevet szerzetek~" 
(171.) fmc a fra.ncia szöv?~ : „Vous captivez encore guelques 
a mcs vu lgaires ." (184. 1.) Vagy : „Te földnek alatsony förge, s 
pozdorjája" (135.), eredetihe11 : „~l'u t'cfforces en vain, toi qui 
pr6tendA tnut, voir / d 'arrachcr le rideau qui fait ton désespoir." 
(170.) A fordítú mindig megnyomja a tollat, ha vitáról van szó 
- ha R1wine pl. így szólít ja. meg ellenfeleit: „Déistes, dites nous" 
- ebből őnála, feltétlen ,,Hit.ctlon deisták" lesz magyarul. Ez a 
stílus ,·askos, barokkos, népies elemeket vonz, ilyeneket: „Melly-
ben a, bűnösnek mondod : hogy mér szollni, / És undok szájával 
Tör vényed motskolnP" (146.) 1\Jíg a francia szöveg: „Le pécheur 
insolcnt, dont la bouche profano / Aux hommes sans ton ordre, 
oso annoncer ta loi1" (174.) Vagy: „Ilyeneket bőfög a szabad 
Jelkííség / Mert nincsen bcnno iLl'. fai,enhez hi'.í:-;ég" (Hl .) Az eredeti 
pedig : ,,Ains i p11rle l'imp io, et l11 i-m0rno est esclave / De la fo i, 

°<le J'honnour, de la vortu fJt1 ' i1 IJrave." (117.) 
Szcnt-G~·ürgyi tehát elti'.ilozza, s a hagyományos hitviták stí-

lusában adjn vissza RaC'ino érvelő-fi lozofikus hangját - túlmegy 
a francia példaképen, rádupláz, ugyanakkor viszont éberen el-
különíti magát C'redetije janzenizmusától, de attól az engcclmény-
től is, amel vet a francia költíí a Ra.ison-11ak tesz. Az Olvasóhoz 
írott vershc;1 jelölt fordítói i,zahadság („Nem kötöttem én itt ma-
gamat sznvakhoz, / Tsak az é rtelrnekhez. Adtam is azokhoz.") 
elséíso1'hc1n ehhen a két vonn.tkozásban ér·vényesüJ. Nem fordítja 
le a bevezető rész elejét sem, 0ppon n.zt a má-5fél oldalt, amelyben 
(J . . mlmtrd már itlézett sziwú.val sr.6Jva) „az értelem hatékonyan 
bizonyítja I sten létezését, mielőt.t átadná a helyet a ki nyilatkoz-
tatásnak" - oz a motívum ugyanis éppen a deizmus felé tett 
lépés, s Racine míívének n.mbiguitását mutatja. - De Szent-
Györgyi élénken figyel eredet.ijének janzenista elemeire is, pl. az 
I sten természetéről szóló részben eltér az eredetitől. „Oui, tout 
nous est voilé, jusqu'au moment ten·ible, / . .. ou Dieu, rendu 
visiblo, / ... sera pour scs sn.ints / Cette unique cJarté, si long-
tem ps attendue. / Pour oux-m~mcs sévere, iei-bas a lew· vue / Il 
se montre, il se cache, et par l'obscm:ité / Oonduit ceux qu'autre-
fois perdit Ja vanité. / Ainsi do nos ma.lheurs j'explique Je mystere. / 
Dans un maitro irrité j'admiro un tendro pere ." (171.) Messze va-
gy1mk már a „La. Gráre"-han idézett „Dieu tcrrible"-tesl, I ,. Racine 
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is eltá,·olodott a „jansénisme pur'' Istenétő l , dea magyar pálos s?.ö-
,·ege még ezt is tompítja, egy sor toldással: ,.És az ő Szentjei t 
fehriszi Egekre, / Kik t<~t.1 ek o földijn érdemet. ciwk re." (139.) 
A st.rófo végéhe7. peclig ho;1,záí1: egy tízsoros betéteL, amelyben 
I sten atyai jóságát hangsúlyozza - természetesen élénken eltérve 
a janzenista „Dieu caché" képzetét.öl: „Im a mi Hi tünknek titkos 
szent értelmei / Mellyet meg nem foghat az emberi elme. / Ki ne 
Lt-rjen itten e kegyes Atyához~ / Ki ol ly jó mi hozzánk , mint 
Atyja fiáho7.. /Segít szükségünkben, eltörli vétkeinket /Nem ítél 
mincljárást, hallya kérésinket; / Kegyelme fenn-tartya büntető 
ostorit, / Pokolra hirtelen bennünket nem szorít. / Ez Hiten az 
ember melly szépen építhet! /Mennyi sok lelket a jóra téríthet." 
(139-140.) L. R acine fájlalja az eretnekség tévelygéseit és pate-
tikus hangú felhívással buzdít minden eretneket arra, hogy térjen 
vissza a katolikus egyház kebelére: „Accourez, accourez, nos bras 
YOu sont ouverts" (184.) - Szent-Gyöi'gyi fordítása viszont ki -
hagyja ezt a meglehetősen bosszú, 26 soros részletet.15 

:Bizonyosnak tekinthető, hogy a janzenisták üldöztetésének 
emlékei ihletik L. Racine-t, amikor elítéli a katolikus egyház túl-
kapásait a keresztes háborúk idején.10 Szent-Györgyi nem elégszik 
meg azzal, hogy m-. erős „barbares" szót eleve más álláspontot. ki-

1' Ez a rész - 26 sor - J{oyáts .J6z!'!cfnrk is problémát okoz n fordításná l. 
Ő is c.o;ak egy l'észét. fordCl.jo. le, éspedig az u tolsó 11 sort, mely o. „sidoJ..-nak 
, t. Pt\l á ltal megjövendölt megtéré!'lé1·6l" Rz61, viszont. a töhbi eret.nekról 
.-Lóló első 15 sort. e lhagyja, és e,._t, saj1íL ló.bjrg,neleiben így indokolja : „Az 
Originúlbnn it L kövc l.krző vagy nyolLz vel'sekct, n mo!'lt.nni 'fo l1' l'llnl i11.liR 
id61wk rosLá.ja ön kón t ki ej 1·,ott.." ](011áts: lG6. 

ic „Quels barbnr·cs docteurs avaient, pu nous npprcndn• 
Qu' en sout<'nanl. un dogme, il fo.11(, pour le défendrc•, 
Armé du fer, sa.is i d'un saint rmportcm<'nt 
Dans un coour obsl iné plonger son argument?" (l 3.) 

l\Ieg kell jegyeznünk, hogy L. R acine itt. ismét e llen tmondásba kerül, mivel 
az V „ ezt megelőző énekben, az egész földön eltei·jed 1 kore><zlény vallás 
igazságának bizonyítékaként. így szól: „DéisLes, elites nous , .... / Pa.r quel 
erédit. eneo1·0, s i lo in <'le sa naissa.nco / Co mensonge en tous lie lLX a.-t-i l tant, 
de puissa.nee?" (L72.) - És a.nyoma.Lék kerlvéét' t jegyzeteiben hozzáteszi: 
„Si l'on veuL oppoS<'l' que les eonversions on l éLé fai tes par violence en 
ArnédquP., on ne peut nier que tou tes cellcs de !'Orien t n'aient été faites 
pa.r voie de persunsion, et n 'aien t élé l.l'és nombreuses chez les Chinois, 
si va.nlés pour leu1· espril." (275.) Jellem,._ő a két magyar fordításra, hogy L. 
Racine e jegyzeléL Szen L-Györgyi G. pontosan fordítja. (141.), míg Kováts 
J. kiküszöböli a font.i e llentmondást. „Nem olyan megtérítésr61 van itt szó, 
mellyet erőszakkal t.selekedtek sok hata.Ima.sok; hanem azL a megtérítést, 
órtem, melly tanfl;ás és a L elki esmé1·etnek meggyőzése á ltal lett, mélly 
á!La.l még Indiában is sok népeket m ogtél'itettek a Missionáriusok, kiket 
a legvada.hb F oj<'delmok is szívesen foga<lt.ak ... " (145.) 
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fejező „tanítók" szöval helyettesítse - de meg is toldja 12 Yers-
sorral17 a költeményt, hogy igazolja a hajdani erőszakot, sőt Ra-
ci ne jegyzeteibe hcillcszt.i saját, Racinn-nal nyíltan vitatkozó véle-
ményét is: „Raeine Ur ezt a keresztes katonáknak tselekedetét 
kigunyollya, és kárhoztattya hogy tudni illik a Szeretsenyekkel 
kegyetlenül bántak. Mintha ezek apostolkodni nem pedig hart-
1>mlni s hadakozni mentek volna oda és a Romai Pápától küldettek 
volna, nem pedig a Nap nyugoti Fejedelmek meg egyezéséből. 
De ba mindjárt a Romai szék akarattya hozzájárult-is; nem volt 
é szabad a Szeretsenyektől azt a földet fegyverrel vissza szerezni, 
mellyet ők minden igaz jus, és törvény nélkül vettek el a Keresz-
tényektől~ Már pedig hadat ki látott, vagy hallott öldöklés, va.gy 
gyilkolás nélkül, kivált, ha az ellenség nyakaskodik." (169.) A jan-
zenista „Dieu cruel"-Jel való vita magyarázhatja, hogy a fordító 
a mű hatodik énekének végéről elhagy 8 verssort, az utolsó ítélet 
napját felidéző részből. E pár sorban, L. Racine minden erényük 
ellenére büntetést mér („le supplice éternel" 185.) nemcsak a 
hűtlen keresztényekre, de az erényes pogányokra is, ez szemben 
áll - ha nem is teljes egészében - a katolikus felfogással. A ma-
gyar fordító érzékeny az aktualitásokra is - kiegészíti eredetijét, 
hiszen ő már ismeri a mű megírása óta eltelt történelmet: „Racine 
Ur nagy reménységgel volt még akkor a Frantziák felől, mikor 
ezen verseit írta, és által nem látta azt a szörnyű változást, melly 
azóta történt Frantzia Országban, Hogy tudnia illik az ő törvé-
nyes királyokat 16-ik Lajost, és Királynéjokat Mária Antoniát 
kegyetlenül meg öllyék, az igaz Hitről elpártollyanak, és nagyobb 
részre az I stent is meg tagadják. Imé a fel-fuvalkodásnak gyümöl-
tse!" (98.) Szent-Györgyi tehát vitatkozik eredetijének janzenista 
s ugyanakkor a kor deistáinak gondolatvilágát idéző elemeivel -
az eredeti ambiguitását egyneműsíti, bár olyan, az 1790-es évek-
ben már Magyarországon sem túl veszélyes ponton már megegye-
zik eredetijével mint Descartes maradéktalan tisztelete, de ter-

17 „Azonban igazán meg kell azt vallani, 
Hogy ott a' szent lzélt,ul el kellett állani, 
A'hol a' keresztes ViLézek így bántak, 
És sok Pogányokat meg-ölni nem szántak. 
Nem volt ez a. llitnek Tzéllya., és szándéka, 
Sem a Romai szék szabad a jándéka.. 
Ezen dühöségre vagy kéntelenségbül 
Magok vetemedtek, vagy pedig inségbül. 
J)o tegyük hogy e rossz másokbul szám1a.zott 
Az Úl· hite nélkül el nem hatalmazott: 
Mert nincs semmi gonosz, mellyet az (1r nc-m tett; 
Még is abbul sok jot iclő folyhí.val veti;." 

(170- 171.) 
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mészetesen nem haj]andó őt a katolicizmus á.Jdozatának tekjnte-
ni.18 ....,zent-Györg_vi Gelérd fordításában tehát meglehetős egyér-
telmúséggel jelentkezik az a felvilágosodás elleni tendencia, amely-
re Szauder J. hívta fel á figyelmet (ItK 1969. 141.), és amelyet 
már fentebb felvázoltunk. 

Fentebb már említettük, hogy a másik fordító, H. Kováts J. 
életútja sok vonatkozásban megegyezik Péczeliével, csak éppen 
egy fázis késéssel: az induló Péczeli egy erősödő nemzeti mozga-
Jom 1endületébe lép - H. Kováts viszont 1791-ben kezdi hazai 
pályafutását. - Egy felfelé ívelő életpálya t.örik meg tehát itt az 
akkori Magyarországra val6 hazatéréssel, s az 1798-as De la 
Religion fordítás jellegzetessége.i - úgy tetsz.ik - éppen egy 
bizonyos fajta ket'tősséget tükröznek : egyrészt a menekülést a 
feltétlen hit bizonyságai közé, ugyana.kkor vjszont elevenen ma-
radnak itt még olyan motívumok is, amelyeket aligha magyaráz-
hat meg ez a menekülés. 

L. Racine művében bennerejlő ambiguitás e1mek az attitude-
nek felelt meg - s H. Kováts J. 1798-as fordítása éppen ezt a 
kettősséget mélyíti el, szemben Szent-Györgyivel, alti (láttuk) az 
egyneműsítésre törekedett. Fordítása így sokkal hűbb lehet az 
eredetihez - nála nem fordul át az egész a harsány, barokkos 
apologetika képszerű stílusába, törekszik megőrizni L. Racine 
emelkedett-elvont stílusának jellegzetességeit is. 

Szent-Györgyi kihagyja - de H. Kováts fordításában ismét 
bizonyítani kell előbb az értelem előtt az Isten létezését : „Ha 
merészelnek a tanított Valással ellenkezni; /Legalább az Okoság-
ra tartoznak figyelmezni ." (153.) De nemcsak erről van szó -
olyan motívumok is árulkodnak, ahol ő is szembeszegül, vitat-
kozik eredetijével. Így történik ez egy olyan szerző esetében, aki-
nek műve már 1772 óta ismert volt Magyarországon (s akinek 
ismerjük Csokonaira tett hatását is) : Pope Essay on llfonjével 
kapcsolatban. Amikor a janzen ista L. R acine támadja Pope 
„tout est bien" koncepcióját, akkor H . Kováts kihagy négy sort a 
költeményből19 e támadás élességét enyhítendő, s ráadásul lerö-

18 L.!Racine jegyzeteiben külön kiemeli, hogy mennyit üldözte a katoJHrus 
<'gyház Descar tes-ot „le vengeLu' de la. raison"-t (269.) . A pálos pap kihagyja 
az eredeti jegyzetből D esca1·tes szcnvedései1·c és üldö?.éseire vonatkozó 1·és,,;t, 
és egy érdektelen toldást illeszt, hozzá: „A Belgiumi és Németh Országi 
háborúkban az hadimesterség véget je~cn volt de nem mint katona." (129.) 

19 „Quelque abstrait t aisonnem', qui ne se plaint de rien 
Da.ns son flegme anglicnn réponclra : »Tout est bien«. 
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vidíti az eredetiben található jegyzeteket, és védelmező gondola-
tokat illeszt a helyébe: „Itt P ope értetődik. Ő egy a legszebb el-
méjű Anglus P oéták ós filozófusok közzül. Az Anglus nyelvre 
fordított Homéruson kívül (mellyből száz ezer tallér nyeresége 
>olt) , és mell.vről Addison azt ítélte, hogy ha Pope beléhalt volna 
ebbe ti munkába, senki azt ő utána nem folytathatta volna ." 
(46.) Ez a rész toldás. Ezután lefordítja a fra1icia író jegyzeteit, 
melyek ismertetik az l!Jssay on Man lényegét, de ismét kihagyja 
azt a részt, mely Pope visszakozását hangsúlyozza az őt L. Racine 
részéről írt bírálat következtében. Szent-Györgyi Pope-ot mind-
össze egyszer említi lábjegyzetben és csak így: „Pope egy neve-
zetes Anglus Author." (30.) 

H a H . K ováts Racine janzenista elemeit korrigálja, akkor egé-
szen más indítékokból teszi azt, mint Szent-Györgyi. Pl. Racine 
ellenvetései Newtonnal szemben azt a c61t szolgálják, hogy rá-
mutassanak az emberi szellem tehetetlenségére „quand il veut 
passer les bornes prescrites a ses connaissances" (270.) - de a 
magyar fordítás nem veszi figyelembe az eredeti jegyzetében talál-
ható nyilvánvalóan janzenjsta ihletettségű fenntartásokat -
ő csak dicsőíti Newtont, sőt, idézi Voltaire kedvező véleményét is, 
- amely L . Racine-nál éppúgy meglepő lenne, mint a másik ma-
gyar fordítónál, Szent-Györgyinél. S mellékesen még arra is fel-
használja az alkalmat, hogy indirekt módon bírálja a korszak Ma-
gyarországán uralkodó születésbeli kiváltságokat. (136. ) Newton 
példájának ilyen idézése alighanem az annyira tisztelt Péczelitől 
származik. Egyik cikke pontosan így szól. 20 Szent-Györgyi viszont 
- akárcsak Pope esetében - megelégszik e felvilágoRítással: 
„Igen neves természet vizsgáló bölcs volt." (27.) H. K ováts for„ 
dításában tehát Newton alakjáról segít lefejteni az agnosztikus 
tendenciákat, Pope-ot (aki pedig a deizmus egyik legjelentősebb 
képviselője volt, s már Magyarországon is) igen előnyös színben 
mutatja be - de még feltűnőbb, hogy Kováts szövegében igen 

Nous plo.ce a noLro l'ang pour omor son tabJcuu. 
Eb! quo! t.riste ornement d'tm specLo.cle si beau! 
En mo parla n t ainsi, tu prouves bicn toi-mém1• 
La grandeur du désordre e t ta miso1·e e:-..1réme. 
Quand tu soutiens que l' homme est si bien pal'lagé 
Dans tes ra.isonnements que toul, cs~ dérangé." (122.) 
A m agyar foruító az utolció négy sort. hagyja e l. (46.) 

w Nagy emberek temelóholyek \Yf'n!;tmünslc r templomában Londonbon 
címlí írásában: „Ez a bölts nép. . . azokal 1 artja Nagy E mbcr<>knck, a 
kiket nom a vak szerentso, hanem o.z ő r itka elméjének és fáradhata tlan 
munkásságok által az egész emberi nemet boldogították. " (1\findC'nes Gyűj
temény TV. 1L4 - 119.) - Bíró F.: Péczeli J6?1:1ef. (ItK 1965. 4 - 5. 426.) 
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jó véleménnyel van Bll.yle-ről is, a.kit, pedig a „stn.nda.rcl" hazai 
gondolkodás elég egyértelmüen ít6.lt meg, viszont a magyar fel-
\ilágosodás jól ismeri, hiszon Kölcseynek, a végzős diáknak „ ft'on-
tenclle és Bayle, Voltaire és D. Holl>ach volhtk a. lnifrányai·'. 
(Szauder J.: A romantika útján. 170.) 

A francia fró külön nem mutatja be P. Bay le-t, eleve úgy száll 
Yitába vele - és igen gyakran - mint közismert ellenféllel. A L(i-
nus polemizáló, de udvarias. Sőt előfordul, hogy nem egy jcgyzc-
tébe Bayle műveire mint forrásra utal, pozitív értelemben, pl. idéz 
Alahomet cikkéből (224.) vagy említi Traité sur la Oomete e. mun-
káját, igaz, itt már polémikus célzattal. Szent-Györgyi az ő nevéhez 
3 szót fűz: „Bayle, egy francia fró" (17 .), akiről nyilván keveset 
t ud, mert még az is előfordul (lentebb utalunk majd erre), hogy 
összetéveszti Spinozával. 

H. Kováts viszont érdemben foglalkozik Bayle-lel. Azon túl, 
hogy hű fordítását adja L. Racine idevágó szövegeinek, külön 
jegyzetet szentel neki: „Bay le Péter, níres Critikus és Filozofus, 
a XVIl-ik században éles és mély elméjű ember volt; de nem igen 
mert nyíltan beszélni, mert J urieu és Jacquelot sok vádat tott 
ellene. Sok szép munkáji vagynak." (68.) 

Spilloza filozófiáját L. Racine világosan foglalja össze, bár arra 
törekszil{, hogy ennek homályosságát bizonyítsa. „Pour toi, cou-
p~ble auteur d'un ténébreux systeme, / Qui de tout réuni formcs 
l'Etre supreme / ... Anéantis ce Dieu dont tu parles toujours, 
/ Le déiste du moins me parlesans détours / Contont de sa raison ... / 
EUe seuJe l'éclaire; il marche a sa Jumiore" (133.) (Itt Bayle ér-
tendő!) Jegyzetében is Bayle-t idézi, aki szerint maga Spinoza 
sem értette saját systémáját ...... „Et il n'y a nulla apparence 
qu'il se soiL bien entendu lui-meme." (220.) Kováts Spinoza nevét 
nemcsak a jegyzetben (amelyet még e pár szóval told meg: „Spi-
noza, hfres Atheus a XVII-dik században. Amsterdamban szüle-
tett és egy portugálliai zsidonak fija volt), de a szövegben is hasz-
nálja, fordítása is pontos: „Spinoza egy érthetetlen sistemának 
szerzője / Ki azt mondod, hogy e Világ, a Világ Teremtője / ... Dc 
az Isten t, a kit formálsz, a semmibe taszítod / ... / Egy deista 
beszéll veJom legalább értelmesen, /Szereti, s, jár az okosság fény6-
nél egyenesen." (68 - 69.) Ezzel szemben Szent-Györgyi, vagy a 
francia szöveg meg nem értéséből (ez elég valószínűtlen, mivel 
L. Racine jegyzetéből kiderül, hogy Spinozáról van szó), vagy más 
ok miatt Bayle-re ruházza Spinoza systémáját: „Az egész Világot 
Isten nek állítá, /És ezt vakmerően bolondul tanítá /Mond meg 
Oh Bay le! volt-e az Istentül /Hasznod, mit imádtál . .. / H a szo-
lalsz felöle, mindenti.il megfosztod, / Egészen semmivé tészed, és 
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el-rontod. / H a te szolsz sokakban, Pogánynál r osszahb vagy, / 
~[ert az irásidha.n a gonosz igen nag_y." (52.) Persze semmifélo 
jeg,V?.efe f, nem fordít le, s nem fűz a megmásított szövog hoz . 

Különösen figyelemre méltó Locke interpretálása. Szent-Györgyi 
minden további nélkül elhagyja L. Racine Locke szenzualizmusáról 
írott röv id összefog ln.ló jegyzetét (210. ), Kováts pedig éppen a. jegy-
'.1.CL ut.olsó mondat.át., a Locke filozófiá ját negatívan értékelő mon-
cln.tolrnt nem fordít,j n. le. (51.) Érrlemes felfigyelni Kovátsnál a1Tn. 
is, hogy materialista elemeket is bev isz kommentá rjába. Az eddig 
csak növénnyel táplálkozó aranykor embere „H amar rá unt a tser-
fáknak makkjára. / Probálta a félénk vadat öldösni az erdőbe / 
Lassan, lassan vérontásra így szokván merészsége" . (82.) E sor 
hű fordítása a francia „E t, ce sang au carnage accoutumant son 
coeu r"-nek. (140.) Ezt a verssort Kováts kommentálja, éspedig 
így: „Nagyon hihető, hogy a vad áJlatok husával kezdvén az em-
ber magát táplálni , a vad állatok nedvességéhez ha,<>onló nedvesség 
formáltatot az álta.l ő benne, a melly osztán a vad és fene indula.-
tokra nagyon ösztönözte és segítette őtet." (82.) 

A lélek halhatatlanságának vitájá ban, ahol L . R acine felvonul-
tatja ellenfeleit is, a?. epikureus „testi ember" szugges?.tív erővel, 
meglepően S7.emélyes hangon, sr.into a fordító von?.alrnár61 tn.nús-
kod va s7.ólal meg Kováts J. mngyar fordításában: 

A puhaság öleiben egy szép virágos pázsit 
Zöld bársonyánn Epikurns látom n.mott ásít 
körülötte hevernek sok gyönyÖl'Císég szolgái, 
S bétsepegnek sziveikbe az illy édes szavai: 
„Az élettel oh halandok éljetek, míg élhettek, 
Mert az idő fut még ma is mind semmivé lehettek, 
H a a Párka ollójával eljön; hát mit késnétek~ 
Gyönyörködvén ez egynéhány Orákat megmentsétek. (63 .)2 1 

2 1 Az credeLi szöveg, L. Racine-é : 

„1\fais r1uo lle douce voix onchanLe mon oreillo? 
Tandis qu'on cos jardins Épicul'O sommeillH 
Qu11 de volnptueux répelPnl sos lecons 
i\IollemenL óten dus sm· de t.endrcs gazons! 
i\Ialhoureu.x jouissez proptement de la vie 
Híl.tez vous, le temps fuit oL la Parque eruicmio 
D'un co11p de ciseau va vons rendre au néant : 
Pat• un plaisu: volez lui cel, instanl." ( 130.) 

És n. jegyzetben: 11Épicure est appoló pn.l' Oicéron homo voluplal is ; par 
Sénöque, magistor voluptatis et Romeo no prend p as cel"to volupté pom· 
unc joie spiritm•lle quancl i l se nomme : Ttlpicuri <le gl'ege porcum." (217.) 
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Szent-Györgyin(>I ez n. részlet személytelen, s:dmi.z mnracl. Í me 
, z li fnnlít{rna: 

Epicurt a. kertben i:;:i1emlélik i'\;t,emeim. 
1Ielly szépen, ü;endesen a lrn;zik kedvére! 
::\Ii lehet illy Döltsnek szomoru szí vére? 
Embel'ck fiai! éJl,,etek szaporán, 
.:\íert mulik az i<W. é:-1 1rn~jd el-megy korán. 
A pá1faík <'I-\ :ígják éltet ok f'nna.láL 
E vihí.g ti1cket töhbé mái' nmj<l nem lá.L. (.JG.) 

rgynncsak eJiJic11 a, \'ÍtálJan - l\ JéJek milyenségór{íl - az a.teis-
tát Í!!," :-;zólaltatja meg L. Ra,cine, '" ja.nzenista írú: 

.. Est-ce a toi, 'aine et faible étincelle 
V'apeur 'ilc, d'attendre une gloire ímmortelle? 
Le hasarcl nous forma, le hasard nous détrui t; 
Et nous clispn.rn.issons commo L'ombre qui fuit. {123.) 

J<od,ts J. ezt Íl-{.Y a.clja vissza, rnng,viirul: 

Oh te árnyék, tündér flzilrni, s hamar elmul6 pára 
H ogy vú!!yol a halhatatlan Ditsőség birására 1 
A Történet formált, és az ÜHHzc is ront hennünket, 
Mint a fotó árnyék, aképp látjuk enyészésünket. (48.) 

Ilyen szépen, sz in te C1:1okona.i nyelvén, az ateista beszél, a „testi 
emhcr" (e kifojczésHel fo1·dítja. le a ,,les lihertins" szót Kováts J. 
a Hzövcghez fűzött láhjcgyzel.hen ). f'i.:s ez a. poézis teljesen eL<;záll 
Rzent-G~'ilrgyin61 : 

Hogy lehet egy szikra, mondja az hitetlen? 
H ogy egy földnek ködje, örök, és végtelen i 
Egy vak Eset formált minket e Világra 
Egy vn.k B1-1ct ismét visz romlandoságnL 
Mint egy füt6 á rnyék mindnyája.n el-mulunk. (31.) 

r~s a lábjegyz<'t hen: „Így beszélnek az istentelenek. " 
Az ilyen témákban, kitételokhen, kiegészítésekben, az eredeti-

,·el való hal1gnt<'1lagos vitákban s ugyanakkor kihasználva az 
eredet i mű kettífal:légét is - úgy véljü k - olyan vonzalmak teste-
sü lnek rn('g, bul:kannak napv il:ígra, amelyek az induló H. Kováts 
.J.-t, P éczeli hnrt\1j1ít, és Csokonai hajdani tanítóját jellemezték . 
. ' a ford ításnak nem csupán ilyen tárgyszerű jelzései utalnak a 
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Péczeli- Csokona i-körre, hanem más mozzanatok j s . A fordí tó 
beállítottságán, stílusán ugyanis fel lehet fedezni olyan jellegzetes-
ségeket, amelyek Csokonaira utalnak vissza - s amelyekről ugyan 
aligha valószínű, hogy tényleges Csokonai-hatás alatt születtek 
volna, inkább abból a, közös forrásból származtak, ahonn an ti 
nagy költő is merített elemeket gazdag életművéhez. 22 Az egyik 
ilyen, nem elsősorban stiláris, hanem értékelő vonatkozás az, hogy 
H. Kováts számára milyen kitüntetett szerepe van a költ észet nek. 
Ez a kiemelt hely minduntalan előbukkan szövegében, s nyilván-
való hangsúlykülöubségekkel L . Racine-nal és Szent-Györgyivel 
szemben. (H. Kováts tisztelete a poéták :iránt olyan mértékű, hogy 
még a bírált Chaulieu-ről is megállapítja, hogy „igen szép poéta " .) 
Ez különösen érzékelhető , amikor Racine „Que Jes poetes seuls 
soient nos aimables guides" (1 77 .) kijelentését Kováts hűen ,,A mi 
kedves vezéreink tsak Poéták legyenek"-re fordítja (153.), viszont 
Szent-Györgyinél e gondolat elszürk ül, sőt m i több, imígy fest : 
„Engedjük szollani a gyengébb Böltseket / Vagy a.k ik szoktana.k 
szerzeni verseket. " (153.) R acine-nak ehhez a sor hoz fűzött jegyze-
tét teljesen elhagyja , amig Kováts hű fordítást készít, hiszen itt, 
indokolja R acine az anti k poétá.k magaszt;,ilásának filozófiai hát-
terét : „Az Erköltsi Tudománybann a legfo ntosabb igazságolrnt 
adták elő, mivelhogy a Természeti 'l'örvény által irattak be ail 
ember szi vébe." ( 153.) S hogy a puszta stiláris különbség is t ükrözi 
a két fordító vouzalmait, jól nrntatju. ezt Homérosz sorsa.; „je sentis 
Ja dou ceur des mensonges d'Homere" -sol' (l 20 .) Szent-Györgyinél 
egyszerű „K ostoltam Homéros édes meséit " (26.), míg Ko vátsnál 
két verssorra duzzad : „A Homerm; Meséinek versei be tsorgatott / 
Méz patakja , gyakran édes részegségig itatott. " ( 43 .) 

Kovátsnál világosan kitapint ható törek\rés, hogy a mű enciklo-
p édikus vonásait ak arj a aláhúzni , k idomborítani. Már L . R acine-
nál fellelhető a t ermészettudomány dicsérete, s a törekvés az em-
ber univerzalitású.ra - e:r. Kováts;1~í1 lelkes köV'etőre talál. E nnek 
megfelelően hű fordít ását adja :.i kövctke:r.(í két verssomak : A 
.,N m; flottan Les foröts couYrent le soin dc 1 'ondc, /La lmussole nou1:; 
rend les citoyens du 111onde" (Hi6 .), va.gyis „A mi usw orclcin kkol 
a Tenger l>éfodetet t /A kompasz n.z egész vilá~ lia.zafi júiv{t tet t," . 
(132.) Szent-Györgyinél ez a, szöveg 110111 lrnp idcológia.i Lal'Lalmt~t. 
ö csak tanít: „Már most a. Mágne8sel mit akarsz azt tehctz / Az 
egész v ilágo n környös körül mehetz." (126 .) A „Világ hazafijai" 

~!A poPzis fnl-\'l:I la na s úly1ínnk ni,h'1·kt•ilésé1 ól, n. költő szNt>péről a fial.a 1 
C->okonai gunc lo la l , ·j [;íg(i.lmn 1';iznmler J . íri fü·n i l 'D l iu és l'ic-lw-a. címü tanul-
mányában. (Az (•stvc ~s az Alom. Bp., l !J70.) 
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kifejezés (csakúgy mint H ervey Sirlw.lmai és Elmélkedéseinek 
„Ekképen lész az egész világ az ember hazája" ... fordulata) már 
mondhatott valamit Csokonainak is. (Vö. Szauder J.: Az Este és Az 
Á lom. Bp„ 1!)70. Sententia és Pictura. 176.) 

A másik fontos közös vonás stiláris, de ugyanakkor ttH·taJmi 
jellegű is. Kováts magyar szövege, főleg az első részben, ahol az 
eredeti az ateisták ellen, a fiziko-teológia bizonyságaival érveJ, 
ammk a stílusnak a hatását mutatja, amelyet Péczeli Young- és 
Hervey-fordításaiban találhatunk, s amelyről tudjuk, milyen mé-
lyen befolyásolta Csokonai költői szókincsét, látásmódját i::;.23 

Ebből a szempontból különösen jellegzetes a De la Religion első 
éneke, amelyben az egész természet szépségét, rendezettségét (te-
hát a jellegzetes fiziko-teológiai érvelést) írja le a hitetlenekkel 
vitatkozva. Kováts ihlete itt nem kizárólag a jó fordítóé - stílusa 
élesen elüt Szent-Györgyiétől (néha szinte úgy tetszik, mintha 
nem is ugyanazt a munká.t fordította volna le a két magyar!) - , 
s ami itt a magyar versek sajátságait meghatározza, alakítja, az a 
fiatal Csokonai költői világára utal, s nem lehet megtagadni tőle a 
költőiséget. „Hát Téged tí1z sugárból szött, s kék H ajnallal préme-
zett / Fátyoloddal ragyogó Éjj! bé kitsoda fedezett?" (115.) -
írja pl. az éjről. Szent-Györgyinél még csak nem is találjuk meg 
ezt a mondatot,21 de hiába keressük mását azokna.k a kifejezések-
nek, fordulatoknak is, amelyekkel bőven él H. Ko váts. „0, hogy 
a sok szegény Munkás reménységét élessze, /Az én szomju hornlo-
lrnmat, rendelt időn, ... a messze kidagadó Nilus siros babjtí.val 
részegiti" (17.) - mondja nála a Föld, Szent-Györgyinél viszont : 
.. Egyiptus Lakosi, hol soha sem esik /Sem eső, sem harmat, szün-
telen azt lesik, / Hogy Nílus pataka ki-öntsön a földrn / S száraz 
mezőket változtassa zöldre." ( 4.) Csokonai volt tanárát megihleti 
a természet - ahol Szent-Györgyi s maga L. Racine is, száraz s 
legfeljebb elegáns-hűvös felsorolást ír le, ott nála képszerű-látomá
sos szavakba öltözik gyaluan a descriptio - ahol Szent-Györgyi-
nél csak a1myi van, hogy : „Ezen nedvességgel (ti . a fák) jó móddal 
osztoznak / Végre virágokat s gyümölcsöket hoznak" (5.) - ott 
Kovátsnál: „Szomjuhoznak a Levelek s az ágak meg itatják, /S 
m int meganny i tele emlők, a himbókat szoptatják ... " (18.) 

L. B.aeine 1,ankölteménye az 1790-es évek Magyarországán 
éppen azért, mert e m.űben eleve is benurejlik egy bizonyos fajta 
ketWsség - többféleképpen is interpretálható volt: egyrészt egy 

23 S::m1dcr J: Az E~t,vc és ~z Álom. Bp„ 1970. 
24 ]folyébc : „Ki tH.lo~t a.z E jnek fünyeskedő HoldaL?" (l. 1.) 
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„szabályos" hitvédelmi-kegyességi művet is le lehetett belőle for-
ditani (Szent-Györgyi) - amelynek azonban megvan az az előnye 
a „standard" apologetikus munkákkal szemben, hogy igényes, 
gondolatilag színvonalas, valóságos információkat tartalmazó 
munka a vagdalkozásokkal szemben; másrészt viszont forditása 
kifejezhette a válságos helyzetben levő, a nyolcvanas évek neki -
buzdulása után elborult világú értelmiség hangulatát. Háló Ko-
váts Józsefnek, Csokonai hajdani tanárának és Péczeli volt barát-
jának eredeti vonzalmai világosan átütnek forditásán : őrá a De 
la Religionban rejlő kettősség kimutathatóan másl<éppen hatott, 
mint Szent-Györgyi Gelérdre. 

199 





HORKAY LÁSZLÓ 

KANT ELSŐ MAGYAR KÖVETŐI 

E tanulmány azt tűzte célul, hogy bemutassa a kanti filozófia 
megjelenését hazánkban a xvm. század utolsó óvtizoc16he11, érté-
kelje annak nagyon is jelentős tudományos tartalmát, s egyben be-
mutassa azokat az okokat is, amelyek 'miatt akkor a személyi feltéte-
lek ellenére egy önálló é.s haladóbb filozófiai irodalom nem jöhetett 
létre. 

1. Kant filozófiája egyébként bámulatosan hamar talált utat 
hazánkba is. Ruszek József 1811-uen A Filosofiá11al~ röl'id Histó-
riája című művében kissé kesernyésen emlékezik meg róla, hogy 
nálunk először kát bajor származású tanár: Kreil a, pesti egyete-
men, Deling pedig a pécsi jogakadémián kezdte hirdetni Kant 
tanait, „de vigyázatlan Llirtelcnkedésükkel ... benne ,·esztottek 
és azolta lábra sem kapott még sehol is a. K!nHyi 0:-.1\olákban ná-
lunk egészben·· (366.). De azt már hölc;;;en elhallgatja Rnszek, 
hogy a Kant tanaival való felhagyás a HelytnrtótanáC'!i cg~· ke-
mény, 1795. jli11. 19-é11 ldadot..t rendelkezésének >olt a lrövcíkez-
mén ve, amely a kanti „Füosofiának tanítását minclen K athólik.a 
Oi;kc°llú,khann. megt.ilalmazni, jóm\k éH szükségeflnck találta, s 
ítélte", amint ezt A Káni SZ('rhtl való Filoii6fic'wak Roslálgatása, 
J.evelckbenn dmü debreceni pamflet. - vagy amint ni.kor szélté-
1>011-hosszában emlegették : a Ro.'lfa, - 1801-ben nag,· lojálisan 
megállapította. 

Sokkal gazdagabb termést hozott Kant filozófiája elterjesztésé-
ben egy másik \tt: protestáns ifjak percgrinációi külföldi egyete-
mekre az 1790-cs évek legelején. II. Józsefuralkodái-;<L \.égén nyílt 
rneg ugyanis az út \1jra ifjaink előtt. fgy került ki Rnzgonyi Józi;cf 
is előbb az utrechti, majd 17 89-bcn a göttiugai cg) oLemre, ahol 
már a kanti filozófiával is megismerkedett. De hc~y n hanti filo-
zófiát minél behatóbban tanulmányozhassa, átrándult HalJéba, 
hogy Jacobit haJJgathassa, majd Jénába is, hogy a híres kantiánus, 
Rcinhold nézeteivel is megismerkedhcl'f'ék. Nekik nj{u1lot1a aztán 
hazatéréi;e után mint losonci tanúr: JJubia de iniliió tm118tr11d<'11la-
lis ideuli.smi Kanliani dm ű művét. (17!!2), ameJy nagyon gondm1 
előtanulmányok alapján készült, mikónt ez az .Aján16lcvélből is 
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kiderül. Neki megvoltak az aggályai kezdettől fogva Kant tana,i-
val szemben, de mivel ő csak rövid ideig hallgathatta a tudós pro-
fesszorokat, mint írja, nem volt ideje arra, hogy feltárja előttük 
azokat a kételyeket, melyek előadás közben „akkor megfogam-
zottak lelkemben, de mégis megígértétek, hogy ha azokat írásban 
küldöm el hozzátok, szívesen elolvassátok". Ennek az ígéretnek 
tett hát eleget, amikor A tiszta ész kritikájának és A gyakorlati ész 
kritikájának szorgalmas átolvasása után e műben foglalta össze 
kételyeit. Ű ugyanis Kanttal szemben Hume erényeit dicséri; fel-
fo~ása - miként ezt az Elő~zóban megfogalmazza - az, hogy 
„Kant egész bölcselete a Hume nem egészen kioltott tüzének mn.-
rnclványaiból keletkezett". 

Akárcsak Rozgonyi, szintén Göttingában ismerkedett meg 
Kant tanaival két későbbi debreceni professzor is: Sárvári Pál 
1792-ben és Lengyel József 1796-ban. 

Hogy egyébként milyen bámulatos gyorsasággal terjc<ltek ol 
Kant tanai hazánkban, főleg a protestáns iskolákban, a Helytartó-
tanács intelme ellenére is, annak ékes bizonysága a Rosta keserít 
panaszkodása az Elöljáróbeszédben, amely szerint: „Mai időhenn 
- 1800-ban írták ezt - semmi olyan sürün, és oly egy formán, 
a Tudósok és Nemtudósok, a Filosofusok és Nemfilosofmiok száján 
nem repked, mint a Kánt, és az ő ugy nevezett Kritik~i Pilosofiája 
neve. A két Magyar Hazábann is, sok ajakakon kezd már ez pen-
e:eni és hangzani, kiváltképpen a Protestánsok oskoláibann." .Azt 
ig fájdalommal kénytelen megvallani, hogy a ref. iskolákban is 
mindenütt tanítják a kritikai filozófiát, de csak egyedül Sáros-
pahtkon és Udvarhelyen foglalkoznak vele „Critice", „máautt 
sehol a Kritika Filoso/iát, Oritice nem tanítják, hanem valamit 
t.-ak - teszi hozzá csúfondárosan - a Kánt, Fichte, s egyebek 
leped5jében találnak, tisztát, tisztátalant, két, három négylábút, 
koppasztatlan, mosat.lan, béle ki vetetlen, minden választás nélkül 
tsömfü•zölik le a szegény Tanulók torkánn, az ártatlanok ökrön-
dözé.'-eire, és szemei ki düllyedczéseiresemmit nem hajtván" (104.). 
I'.o:gonyi József sárospataki professzornak 1819-ben n6vtelenül 
mel!jelent A prip és a Doctor a sinlődó Kánt kör'ül című pa.squillmm 
~7.crint is oly nagy volt a lelkesedés hazánkban a Kant fanai iránt, 
ho<.!y: ,. Átok ,·ala azon, aki akkor mort Kánt ellen Hzóllani. Kánt-
nak minden sorait. sőt szavait il:l imádni kellett" (5.) . .Még ha kissó 
eltúlzott is ez a kép, és természetesen célzat0s, mindenesetre jól 
vázolja a helyzetet: n XVIII. század 90-es frri1•• !.·már az elején 
nemrsal: diwto.q lett l\anlot ofraM1i, lianr111 11 <fJiffcr.-nfra hirdetni f,s 
magyarázni i.'I. 

Különösen három iskola emelkedik ki \,iváll> tanárainál fogva 
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mint a l<anti filozófiának fellegvára: előbb Pápa éi:i Debrecen, 
majd a század végén felzárkózik hozzájuk Marosvásárhely is. 

2. Pápán Márton István nevéhez fűződik a kanti filozófia meg-
honosodása. Ő másfél éves göttingai tanulmányút után 30 éves 
korában, tehát alkotó ereje teljében került Pápára, 1790-ben. 
A sokat szenvedett, a száműzetésből éppen csak hazatért és az 
újraalakulás nehézségeivel küzdő akkori kisiskolának éppen ilyen 
vezetőre volt szüksége, akiben a komoly tudományos felkészült-
ség és határtalan ambíció mellett kitűnő szervezőkészség, előre
lá.t,ás is la.lwzott. Bár áDandóan elle11széllel kezdett küzdenie, 
mégis rengeteget tett az iskola érdekében: nemcsak főiskolai rang-
ra emelte újra Pápát, hanem megszerezte a pápai iskolának azt a 
dicsőséget is, hogy egy fél századon át zászlóvivője legyen a haladó 
szellemű törekvéseknek hazánkban. Olyan kiváló utódokkal, mint 
amilyen a hegelista Tarczy Lajos és Bocsor István volt, Pápát 
irigyelt tudományos centrummá tette. De szerencséje volt a ma-
gyar kantianizmusnak is, hogy olyan fiatal professzor interpretá-
lásában indult el ·útjára, aki a mesternek mindenképpen méltó 
tanítványa volt. Hogy mennyire öntudatos követője és szakértője 
volt a kanti fílozófiának, azt nemcsak művei mutatják, hanem a 
debreceni Kollégiumi Nagyköuyvtárban őrzött kéziratai is. 

Kantról már Göttingában hallania kellett, de igazi megismer-
kedése és szövetségkötése a kanti filozófiával csak idehaza követ-
kezett be. A Rosta is biztos forrás alapján állítja, hogy „a kritika 
Filosofiát Márton úr nem Göttingában, sem másutt, hanem itthon 
Magyarországon tanulta" (llO.). Ezt megerősíti maga Márton 
István is, a.mikor az 1820-ban megjelent Systema Philosophiae 
Griticae című műve Előbeszédében maga mondja el, hogy „nem 
egészen 30 évvel ezelőtt" nyílt először alkalma, hogy az újabb 
bölcselettel megismerkedjék, de azt rögtön felismerte, hogy az-
által a filozófia „üdvös és kívánatos fordulat előtt áll". Tehát ez 
az 1790-es évek legelején lehetett. Bizonyítéka ennek az is, hogy 
már 1793-ban megvette a könyvtár számára Reinhold Briefe über 
die Kantische Pltilosophie (I - II.) című mű vét, úgyszintén Beck 
Erliiutender Auszuy aus den criti.schen Schriften des Herrn Prof. 
Kant címíl, 1793-ban megjelent munkáját is. De legfényesebb 
hizonyságlt Kant alapos ismeretének az 1796-ban megjelent Ke-
re.sztyén Theo76gusi Morál Vagy-Is Erkölcsludomány című! mun-
kája, amely világosan mutatja, hogy már akkor milyen első kéz-
ből vett, u.Japos ismeretekkel rendelkezett Kant ta1,ait illetően. 
A munk:ít egyébként gyakor1ati szüks6g hozta létre, csakúgy mint 
Sárv{iri Pál, Ertsei Dáni('J és Ruszek József magyar nyelvií mun-
káit .. Márton ugyanis az országos lia.ngulat.nak megfeleWen már 
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l 795-tó1 kezdve magyal' nyelven tartott filozófiai előadásokat, 
miként erre maga is l>üszké11 hivatkozik m{ívében: „Tudto1m·a 
Pápán lépe legelősször a Magyar Nyelv Filosofusi s Theológiai 
kathedrába, a midőn én a Morált T . Prof. Látzai József úr pedig 
a Históriát Magyarul tanítottuk - a mit már mi előttünk vala-
mivel Prof. Szabó Dávid úr is tselekedett Patakon a Physica 
tanításában" (803-4.). Forradalmi tett volt ez mindenesetre, s 
dicsősége a bátor kezdeményezőknek. 

Ugyancsak 1795-ben sürgette Debrecenben is Domokos Lajos 
első kurátor a felső osztályokban is a magyar nyelv bevezetését, 
de csak 1797. ápr. 24-én tudta kimondatni az egyházkerülettel, 
„hogy T . Professor Uraimék a közelebbi május 1 sö napjánn kez-
dődő Oskolai Esztendőtől fogva átaljában mindenféle Tudomá-
nyokat Magyar Nyelven taníttsanak" (E. ker. jkv. 29. cikkely) . 
A magyar nyelvű tanításhoz aztán megfelelő tankönyvek is kellet-
tek. Igy frta meg Morálját Márton is, munkáját „A Pápai Ref. 
Collegiumban Theológiát és Filosofiát T anuló Nagyreménységű 
Ifjaknak, Mint Kedves H allgatóinak S Barátainak" ajánlva, 
mint akiknek „Magyar Hazánkban legelső szerentséjek a Keresz-
tyén Erköltstudományt systematice Nemzeti Nyelveken Theolo-
gica Kathedrából magyarázatra hallani" (VIII.). 

)Iárton Istvánna.k - vagy amint őt Kazinczy P . Horváth 
Ádámhoz írt levelében 1814-ben kissé csúf01Jdárosan nevezte 
(akkor még ugyan.is haragudott rá, mert az volt a gyanúja, hogy 
neki is része ,~olt Ruszekkal együtt a Mondolat kiadásában) : a 
.. Pápai Kantnak" - ez a magyar filozófiai történetben korszakot 
nyitó. s egyben nagy világnézeti harcot kiváltó munkája keresz-
tyén morál ugyan, de elsőrendű filozófia.i mű is, amely telve van 
gazdag filozófiai utalásokkal, hiszen az Előbeszéd megállapítása 
szerint a filozófiához „éppen úgy kell minden egyéb emberi Tudo-
mányokat szabni, mint az órákat szükség szerint a Nap járásá-
hoz igazítani" (XXXVTII.). Erre való tekintettel, ha ő keresztyén 
morált ír is, az : „Tudományos formába előadatott Moníl, az az : 
Edgy olJ_vantén Erköltsi Sysicma, a mcllynck minden jgn,zságai 
Filosofös i módon, a legvilágosabb s kételkedhetetJeuehh Priucipüt-
mokra vagyuak Ój.>Ítve, s ugyan a,zok, oJJy renddel elrakva adat-
nak elő, a mint a.zt a Filosofusi Tudományfonna, para,ntsolja,'' 
(XXXII.) . Mert ő arról is „tökéletessen" megvangyőződve, „hogy 
a keresztyén Vallás mennél atyafiságosabb öszveköttetésbe jő a 
F ilosofiával: annál t8alhatatlanabb úton-módon mutathatik meg 
a,nfü1k igazsága, fatoni ereje, s méltósága" (XXXIV.). Vn.lóban fel-
v ilágosult főnek megnyila.tkc,;~úsai ezek, a.melyek :~ felvilágosodás 
kapcsán benne voltak mál' a jobbakna.k, főképpen a vi lágiaknak 
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o. gondolko:r.nr;áhu.n, <le amelyek éles ellenkezésre találtak áltahí-
l>tLn u.z egyházi vezetők réHzéré>I. kü lünösc11, hu. az a filozófia, amely-
lyel l\1árton kötült szö\·cti-:éget, éppen ti forradalminak minősített 
kanti filoz6fia. volt. 

Maga a munka különben Schmid Vilmos jenai professzor Theo-
logische lYloral címíí művének (1793) szabad fordítása. Ez akkor 
stftnda1·d mfinck s7.ámított,. Nagyon jelentí5s azonbn.n a hozzá füg-
gesztett Ji)r!.·i>ll8i 8z6tár filo7.6l'ia ilag is, morL ott ad c lőszö l' Márton 
hi7.onyságot arr<'>I, hog~· számnra. Kant nenw~ak szf1l1tm volt, ha-
nem hog~· íí a. lrnnli filozMiM lényegC' S7.crint is j61 megértette, ami 
nbban a korh:tn hazánkhan szinte eg_vecliilálló dolog. A filozófiát 
is kanti S7.cllemben lrn.tttrozza meg it,ten. Az szerinte is „a dolgok 
utolsó okainak (Theoreticum) s Tzéljainak (Practioa) Tudománya. 
F ilosofus hát az, a ki valaminek az emberi Okosság szerént kita-
pogatható utolsó Okait s Tzéljait elő tudja adni" (704.). A leg-
fogósabb kanti fogalom, a Nou!11enon tekintetében is meglepően 
tiszta és jó a meghatározása: "Igy neveztetik a Critica Filosofiá-
ban az ollyt6n magábnn lóvő dolog, a mclly nek semm i Relati6ja 
nincs az én Esmérottebetségemmcl, - e llenébe téve a Phenome-
nonnak, vag~· annak, a mi nz én Testiségom nek s tapasztalhatá-
somnak 1'árgya lehet" (73:~.). 
Ebből következően azt is j<'>l értelmezi, hogy a Noumenon: „Az 

n Valami vngy nz a Subst,ratum, amibe ezen Accidentiák találtat-
nak. " „És így a N.(oumenon) 1iress Conceptus: mindazáltal nem 
semmi. lVJ ert az ollyatén Valamit jelent nékem, a mellynek létele 
szint olly bizonyos, valtimint az én maga.m léte" (734.). Fontos ez 
a. megállapítás, mert mutc.tja, hogy Márton István milyen komo-
lyan benne élt a kanti filozófia legmélyebb és legvitatottabb kér-
déseiben. Ignzi kanti ismeretelméleti elhatárolás történt a noume-
non beiktatásával, és Márton világosan látja, amit később is olyan 
kevesen láttak meg, hogy n7. ismeret tárgyassága, tárgyra val6 
vonatkozásn. tekintetében milyen sítllyal esik a latba a bitikai 
filozófiában a noumenon tételezése. 

H a már így felcsigáztn. érdeklődésünket e teológiai munkájában 
is a kanti filo7.ófia irán ti, igazán csak fájlalnunk lehet, hogy ez a 
logikus fő, kora legkitlinőbb filozófiai elméje hazánkban nem 
adta elő kanti gondo1ko7.ását részletesen és rendszeresen - bár azt 
maga is ígérte - , hanem csak forgácsokra, töredékekre vagyunk 
utalva elgondolásait illetően. Sajnos, a „P ápai Kant" is csak torzó 
maradt, mint sok utóda a magyar filozófia történetében. Pedig ő 
hivatott lett volna arra, hogy komoly s~intézisekig eljusson, ha 
állása, féltve szeretett iskoláju. miat,t nem parancsolt volna az ő 
számára is hallgatást egyhálr.ának nyomása csak úgy, mint ez ké-
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Rőhh éppen így megismétlőclöt.t egy éppen olyan nn.~y ígéret, 
Tarczy Lajos esetében. 

A reak<'ió8 erők ugy:tnif; lm11Htr m(íködéslio lépf ek Márton IsL-
ván éi-.; az általa. képviselt kanti filozófia elion. A dobrcceui Kollé-
giumi Levéltár 694. sz. iratcsomójáuól drámaian tárul fel előttünk 
az egész háttér, amely végül is a RosUíhoz vezetett. Eszerint az 
egyhfo~i hat6ság kevéssel azután, hogy: „E folyó Esztendőnek 
(frlsd : 1798) első H ónapjá.han sziíllít6dott volt az itt levő Colle-
giumba el adatás végett bizonyos számu iUyen 'l'itulusu könyv: 
Keresztyén Theologusi ~1\forál'', megbízott bizonyos személye-
ket, akik magukat 1798. márc. 17-én kelt jelentésükben egy-
szerűen N. N.-nek nevezték, hogy állítsák össze „Pápai Theolog 
Professor Tiszteletes Márton István Őkegyelmének Erkölts Tudo-
mány Titulus aJa.tt kiadott könyvébenn a Helvetica Confessioval 
egybe vetett és azzal ellenkező némelly állitásait". 

Trócsányi Dezső .Mándi Márton István tudományos munl.:ásságri 
című művében behatóan foglalkozik ezzel a jelentéssel, melyet az 
1798. aug. 13-án tartott debreceni egyházkerületi közgyűlés meg-
küldött miheztartás végett a „Dunán Tul Lévő Főtiszteletü Super-
intendentiának", s amely ott a kerületi levéltárban Trócsányi 
Dezsőnek rendelkezésére állott. Ennek kapcsán idézett mlívében 
hof.SZas találgatásokba merült az illetők személyét tekintve, a leg-
valúszímibb szerzőnek Budai Ézsaiást tartván (149., ill. 158.). 

A debrereni iratcsomó segítségével tisztázódik ez a kérdés is. 
Az 1198. aug. 13-i egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének 83. szá-
ma ug~anis felfedi a névtelenségbe uurkolózó bírálóknn.k a kilét,ét. 
Eszerint ti. az ügy „biz6dott volt idevaló P redikátor 'I'. Gál And-
rás és Földvári J6zsef uraimékra", akik : „Bé is adták illyen J egy-
zé eiket még n. ~fártziusi gyülésbenn: dc akkor úgy gondolkodvánn 
a. Consistorium, hogy ez a könyv, a Pestenn szinte azon hónapbann 
tartódott Tanátskozásbann, emlékezetbe jő és megitélődik, el ha-
lasztotta erről való Jegyzéseit a Dunán Tu1 lévő Suporintendentiá-
val közleni. Most pedig, mivel az említett Könyv Pestenn elő nem 
vcvődött", haladéktalanul megküldik a Dunántúli Superinten-
dentia Főcuratorának, Pázmándy Józsefnek, hogy bírálják el, 
hogy ezek után Márton István meghagyható-e teológin.i professzor-
nak vagy sem. 

Hogy mHyen feszült volt a hangulat, mi sem mutatja jobban, 
mint az, hogy milyen szigorú rendelkezéseket hozott a szerintük 
veszélyes könyvvel szemben a kerület. Elrendelte ugyanis, hogy a 
célból, hogy elejét vegyék a további „károknak és bajoknak", ezt 
a könyvet nemcsak ta1útaru nem szabad, hanem össze kell szedni 
azoktól is, akik megvették, „mivel már a könyv elterjedett". 
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Ennek a kemén:v egyházi megmozdulásnak nzonhan mégsem 
lett meg a kellő eredménye, mert Márton Istvánt védte a pápai 
kollégium érdokého11 végzett sok orodményes munkája. Így az 
egyházi főhatóság megelégedett 1801-ben egy olyan végzéssel, 
hogy a jövőben semmi olyat ne tanít,son, „a mi a Helvetia Con-
fessio szerént való szent vallásunkkal ellenkezik". A nyugtalan 
egyházi reakció ezért, most már a sajtó t'.1tjá.n frontális támadásba 
ment át, és a RostávnJ sikerült aztán megsemmisítő csapást mérni 
nemcsak Márton Istvánra, hanem az éppen csak indulni kezdő 
magyar filozófiára is azáltal, hogy jó időre lehetetlenné tették a 
kanti filozófián:i.k nyilvános hirdetését filozófusaink számára, akik 
ekkor valamennyien egyházi férfiak voltak. Ritkán végzett még 
ilyen eredményes munkát egy egészen harmadrendű pamflet egy kora 
színvonalát messze meghaladó tudományos mű és megmozdulás tekin-
tetében. 

H ogy a csapás milyen eredményes és milyen megsemmisítő volt, 
ar.t legjobban maga Márton István méri fel 1818-i ny ilatkozatával 
- addig ugyanis nem találta még megszólalni sem tanácsosnak - , 
amely szerint a Rostával „a Philosophiának Magyar Országon le-
hető előmentét legalább félszázadra hátráltatták" (Kazinczy: Re-
censiók. 79.). 

Ha magát a névtelenül megjelent Rostát olvassuk, egyáltalán 
nem lepődünk meg hatásán. Bármilyen durva és ízléstelen pamf-
lctnek Játszik is ez mai szemmel nézve, korában hatása valóban 
megsemmisítő volt. Sze1·zőjét több faben Kazinczy is leleplezto 
leveleiben, valamint maga a megtámadott is 1818-ban, aRecensiók-
ban, dc mindjárt azt is hozzátette, hogy a tulajdonképpeni szerző, 
13udai Ferenc, Budai Ézsaiás testvérbátyja, csak engedelmes esz-
köz volt, mert hiszen a háttérben tekintélyes személyek húzódtak 
meg, „a kik hajdan a szegény ROSTA íróját Vallásunk motskolá-
sára, tekintetjekkel felpaisozták, őtet Duda módra felfujták, s 
Dudájoknak idomtalan hangjánál a minden szélre szóra szájja 
tátott tudatlan közösségnek nagy részét Medve módra tántzol-
ta.tták" (79.). Kazinczyhoz 1818. márc. 19-én küldött levelében a 
felbújtókat meg is nevezi: „Nem kell hinni Budai Ésaiásnak -
írja - , mert fő Politikus lévénn, örökös maximául tartja, hogy a 
Matska körmével kaparja ki a gesztenyét a Parásból. Ennek is adós 
vagyok a R ostáért Földvárival, mint élő Factoroknak" (XV. 531.). 

Már maga az E löljá ró beszéd elég volt ahhoz, hogy egyszer s min-
denkorra lehetetlenné tegye a kanti filozófia hirdetését a protestáns 
professzorok sr.ámára, hiszen megállapítása szerint a kriticizmus 
„minden Retigiónak s lJríoraUtásnak megrontására tzélzó Filoso-
fia", ennélfogva „mit lehessen idővel, az olyan Oskolákban Tanu-
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Jóktól -várni, a hol ez a ]'ilosofia tanitódik" (6 .). „Hogy pedig ez 
tanitódhatik, kétség kivül tsak attól vagyon, mert az ilyen Osko-
lák Elöljárói nem tudják, melly minden Religiónalc s Moralitásnak 
megrontására tzélozó Filosofia légyen ez; ugyan is, ha azt észre 
vették vólna, 11em lehet fel tenni, hogy ezt a mérges kígyót, nem 
mondom apolgatták s melengették, de meg szenvedték vólna is 
maguk keheléheni1" (5.). Rs ez az állásfoglalás adja meg az egész 
ira.t tónusát. 

Maguk a fordított levelek még nem olyan mérgesek, de a hozzá-
juk függesztett J egyzés('lc kegyetlen gúnnyal és személyi éllel tá-
madják Márton Istvánt, n-kit éppen ezek által akart az ájtatos, 
kegyeskedő és szemforgató Fordító „szelidségre, s maga megbirá-
lására inteni s szoktatni" (7. ). 

Ilyen bevezetés után nem csodálkozunk rajta, ha a Rosta írója 
Kant m1mkáiban nem lát egyebet, csak „egy kézzel fogható 
Egyptomi setétséget" (9.) . S Kantnak az egész „uj formába öntött 
Filosofiáját" úgy értékeli ki, hogy az ahelyett, hogy a „kételke-
dést, vagy Sceptisismust" elrontotta volna, még „állandóbb fun-
damentumra, s Talpra" állította (20) . E zek alapján szűri le a konk-
lúziót is ekképpen: „a keresztyén Vallásnak, és az Erköltsiségnek 
(Moralitásnak) soha veszedelmesebb ellensége nem volt, de nem is 
sziiletheti.k, mint a milyen Kánt, és az ő Oritica Filosofiája" (81.). 

Hogy a Rostának milyen dermesztő hatása volt, nemcsak Már-
ton István fentebb idézett nyilatkozata állapítja meg, hanem 
mutatja az a puszta tény is, hogy ez a kemény és ragyogó elme 
17 éven át maga is hallgatni kényszerült, és csak amikor 1818-ban 
Kazinczy végre pártját fogta, akkor mert nyilvánosan porondra 
lépni, és igazságát ország-világ e16tt meggyőző erővel bizonyítani. 
Jól látta ezt a fonák helyzetet maga is, mert mint mondja: „Erzem 
edgyszersmind az abbeli éles szemr:ehányást is, hogy akár tudat-
lanságból, akár félelemből a ROSTAnak kigyót-békát rám kiáltott 
motskolóclására, meghunnykodásból, mintha bünömet érzettem 
vólna, ennyire elha,llgattam" (Recensiók. 78.). De még jó, hogy 
csak hallgatásl'a kényszerült, és állását megtarthatta - nem 11gy, 
mint Lengyel József Debrecenben - , mert az idő mégiscsak őt 
igazolta, s 1818-ban már bátran bizonyíthatta igazát. De azért 
fájt neki, „hogy a két Magyar Hazában tsak edgyetlen edgy Tudós 
sem találkozott, a ki magát kisebb vagy nagyobb igyekezettel 
ezen betstelcn Rostának ellene szegezte vólna" (Uo. 108.). 

Hogy egyébként Kazinczyt mi vezet.te arra, hogy 1818-ban 
:\1ár·ton mellett olyan imponáló módon kiálljon, arról ő maga szá-
mol be vih.ígosn-n leveleiben. Kar.inczy „nóhn. Pápán kétszer" is 
\olt (XV. 500.), Prof. Mártont nem ismerte „sem látás, sem levele 
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után" (XV. 354.). De ekkor )r(árton Istvánnak K eresztény .Morális 
Kalechitmtusa legalább 015 an élénk vitát váltott ki, mint annak 
idején Keresztyén Tlteoloyiai .Morálja. Kazinczy figyehn6t erre a 
mífre M. A. úr rccei:iziója lúvta fel, mely 1817-ben jelent meg a Tud. 
Gyűjteményben. Ő maga is kíváncsian olvasta el ezt a csúnyán 
lebírált munkát, és nagy elragadtatásában jobbnak találta azt 
magáná l a Heide/berr;i J(áténál is (XV. 449.). S mivel Döbronteihez 
1818. márc. 21-ón írt levele szerin L: „Hérosa vagyok az igazság-
nak", ezért, félretéve oléízíí ellenszenvét„ „Mártont, lelkesen" védel-
mébe veLLe ,.gonosz bánt<'>jacllen" (XV. 535.). Azzal sem elégedett, 
meg, hogy maga válaszolL e recenzióra, hanem csokorba kötve ki-
adta, egy köteLben 1818-ban : Prof. Tiszt . Márton I stván Urnak 
K er . .iltforális Katechi.smus nevű 11iunkájára irtt Recensiók(a.t) az 
azokra tett feleletekkel egybekötve. „Láttam - úgymond - , melly 
méltatlanságok követtetének el a nagy Érdemű Irón, s az épen olly 
jó Munkán, a melly rossznak azt két Recensense hirdette, védel· 
membo vettem munkáját" (5.). Kazinczy ez alkalommal azt is 
világosan kinyilatkoztatta : „Mondjuk ki , a mit ki kell mondn.-
nu n k: Prof. Márton lsLvá11 U rnn,k ftZ csinált olojétől fogva sok 
bajt, sok ked vetlenséget, hogy Kántot megszerette, vagy a mint 
)'f. A. 1Jr fejezi ki magát, istcnlctte." Ehhez aztán K azinczy nagy 
bölcsen csak ezt fűzi hozzá: „K ántot islcnelni nem kell, de miért 
ördögleni?" {100 - 1. ). 

Hogy Kantot Márton mennyire megszerette, már nem is tit-
kolja. K azinczy által 11ekíbátorítva, kilép tartózkodó magatartá-
sából, nem hallgat tovább, hn.nem nagyon is bátrn.n kinyilatkoz-
tatja : „Én ugyn.n több Philosophiai Forn1ákat esmerek, de tsak 
edgy az, a mit sok esztendők alatt fojtatott éjjeli nappali fáraclsá-
gos munkám után mcgtn,n ultam, tudok, hiszek és vallok, még pe-
dig minden i stenelés nélkül, mint a minek nints is arra semmi sz ük-
sége, hogy tetemes fogyatkozásit és l:úbáit fényes titulaturákkal 
palástoljam. Azt tsak C:ritica Philosophiának hívják, vagy is ollyan 
P hilosophiának, a mi még maga serkenti s ösztönzi olvasóját arra, 
hogy minden állitásoknak utolsó okait az utolsó Fenéktételekig 
[értsd: alaptétel] magának a Léleknek Tá1·házába keresse ki, hogy 
az maga gondolkozzon, és azt a mit a Crit icismus .Fundatora elkez-
dett, ő is és minden után na kö,retkezők, nagyobb nagyobb tökéle-
tességre v im1i igyekezzenek" (uo. 77.). 

Hog.v a kanti filoz6fiát 1\lárton István nemcsak valóban nagyon 
szerette, hanem nagyon alaposan ismerte is, annak legérdekesebb, 
s egyben a legheszédescbb bizonyítéka egy kéziratcsomó (R. 304. ) 
a debreceni K ollégiumi Nagykönyvtárban. Ezt Márton István 
irománya i hói és előadáE;aib61 jegyzette és gyűjtötte össze egyenest 
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a dehreceni könyvtár számára 1867 májusában „a boldognltat 
banwai ba.n is tisztelő tanít;ványa, okl. mérnök, jelenleg Berettyó 
szabály. társul. igazgató", Varga J ános. 

Ennek a kéziratkötegnek legbecsesebb darabja a második : egy 
16 oldalas kis beszélgetés „Márton István Urtól" . A párbeszéd egy 
érdeklődő idegen és egy pápai diák között zajlik arról, hogy Pá-
pán milyen filozófiát tanulnak. A párbeszéd folyamán csakúgy 
ömlenek a diák n.jká.rúl a. felvi lágm1ító, de egyben bizonyságtevő 
szavak a. kanti filozófia fő kérdéseiről, érdeméről , korszaknyitó 
jelentéíségéről. A diák fogalmazása szerint a pápai filozófiát „re-
formata s reformanda phüosophiának nevezhetnénk el " . „A mi 
philosophiánk - ugyanis - meg jobbitott s időről időre jobbit-
ható, sőt megjobbitandó philosophia: egy szóval a mi philoso-
phiánk Critica Philosophia" (4.). Ez a megállapítás nagyon is jel-
lemző Márton Istváma. Szerinte a kritikai filozófia „minden egyéb 
emberi Tudományoknak szülőanyja s Fejedelme, a kinek az egész 
mindenségre kiterjedő Birodalma alá vagynak minden egyébb Tu-
dományok vettetve, és a kitől magától kölcsönözhetnek azok vilá-
gosságot, megmutatásbeli erőt, czélt és méltóságot" . (11.) Azért is 
beszél róla „igen nagy tisztelettel s bizodalommal", mert a „criti -
cjsmus előtt csak betü volt a philosophia, a Lélek pedig csak annak 
megjelenésétől fogva kezdődött. A Dogmaticismus volt a Ph ilo-
soph ia Ő Testamentoma: de a kriticismus az, a melly a Gondviselés 
által ny ilatkoztatta ki a P hilosophia Evangéliumát. A Dogmati -
cismus a gyermeki kor: a kriLicismus az emberiségnek (érfiui meg-
érettségére jutott ideje. Amaz a szolgaságnak vas járma: e pedig 
aszn.badr;ágnak at'any századja" (13.). A kanti filozófiát védelmébe 
veszi az érthetetlenség vádjával szemben. „A kritika Phüosophia 
nehéz - ngymon<l - mint mind az, valami a Természetben derék 
és felséges. De nem érthetetlen ... Bizony ennek megértéséhez s 
megtanulásához Talentom, fáradhatatlan szorgalmatosság, bal-
itéletektől el nem foglalt, a csupa igazságot nyomozói és részre 
hajolhatatlan lélek kivántatik" (14.) . 

Ugyancsak ilyen bátor kiállást találunk a kéziratgyiíjtemény 
utolsó darabjában is, amelynek címe ugyan latin: Notationes ad 
Theologiam, Rationalern, de jó része magyar fogalmazású . Ezek va-
lóban - mint címük is mutatja - igazán csak odavetett megjegy-
zések, előad.ás közben elhangzó, sokszor éppenséggel vaskos illuszt-
rációk, mint pl. ez is: „Hogy Kant előtt a Transcendentalis szem-
pontot senki el nem foglitlhatta : nem következik, hogy a többi de-
rék philosophusok ökrök lettek volna, hanem tsak azt, hogy ezek 
hol nagyobb, hol kisebb grádusba emelkedtek fel a Transcenden-
talis pont felé, de azt el nem érhették" (6.). 
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Egész helyesen summázza itt A tiszta ész kritikájának fő prob-
lémáját is így: „ Valjon a tiszta okosság (appercepcio) az Emp(iricus) 
Én nélkül tsinálhat-e magú.nak valamiről megesméretet?" Semmi-
képpen nem, válaszolja Kant alapján, mert „a rnegesméret két 
multiplicatumnak multi plicatuma azaz conceptus + Empiria ... 
Egyszóval hát Kánt azért critizálta meg a tiszta okosságot, hogy 
azt megmutassa, hogy az apperceptio maga magától Empiria 
nélkül szintugy nem tsinálhat magának megesméretet, valamint 
nem igaz edgy Tudósnak abbeli Relatioja, hogy Scotiaba a Ludak 
fánn teremnek" (8.). 

Hogy mennyire fölényesen ismeri tárgyát, s mennyire önállóan 
tudott bánni a kanti filozófiával, ékes bizonysága ennek a követ-
kező aforizmája is : „Az Apperceptio. . . mint valami Theatrumi 
sugó lyukból sugdossa az Emp. Énnek azokat a törvényeket amely-
lyek szerint ennek kell tsinálni azaz Synthetizálni. Itt a tsudála-
tos! !! hogy az Ernp; Én nem tudja, hogy sugnak neki" (5.), amivel 
azt a benső összhangot akarta illusztrálni, ami van a tapasztalat 
tárgya és a tapasztaló Én között. 

Hogy Márton István meddig tanította, helyesebben taníthatta 
ezt a tiszta kanti filozófiát - az az elmondottak után nem lehet 
kétséges . A Rosta után, tehát 1801 után semmiképpen nem. 1799 
szeptemberétéSl még tanította a Propedeutiku~ metafizikát három 
darabban: A tiszta okosság kritikája, Az erköltsök metaphysicája, 
fundamentu mtétele, és a Praktikus okosság kritikája, amint ez 
fennmaradt Őri Szabó Gábor pápai diák másolásában. Ugyancsak 
tanította 1800-ban A speculativos philosophia röuicl rajzolatját 
ugyanazon kéztől másolva. De az 18 1 0-ből fennmaradt stúdium 
már világosan beszél róla, hogy a Rosta után megalkudni kénysze-
rült, és a kritikai filozófiát a Krug tálalásában adta csupán, mert 
Kant neve akkor már anathéma volt. Í gy érti meg az ember, hogy 
miért volt Krug filozófiá ja annyira felkapott a múlt század elején 
iskoláinkban. K antot nem, de Krugot mint kevésbé forradalmit 
megtűrték a felsőbb hatóságok is. 

Hogy azért a Rosta után is kísértette még a gondolat, különösen 
Kazinczy támogatása után, hogy magyar nyelven adjon összefog-
lalóbb képet a kanti filozófiáról, erről beszél 1818. máj . 4-én Ka-
r. inczyhoz frott levele. „Nom tudom - mondja - ha Ahnung-é, 
vagy tsak személyes megtsalattatás, hogy éppen itt az ideje, hogy 
a Magyar Filosofia Prodromusával [előcsarnok] kirnkkoljak, s 
azután osztán a Szisztematika Filosofiát is, erga praenumeratio-
nem, ha a publikumnak tetszik, kiadjam. Most amikor ezt írom, 
arra vagyok határozódva, hogy a szeptemberi és októberi vakáció-
kat a Prodrnmus elkészítésére fordítom. Populariter készítem na-
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g~·on és igy levelekben, hogy ezer meg ezer Wendungoknnk tfr,ibe 
leg~·ek" (XVI. 30.). Ebből az is következik, hogy már dolgozott is 
rajta. :Mégis, amikor a megnilósításra kerül a sor. és amikor 1819. 
jt'1l. 21-én meghirdeti a Hazai éi; Külföldi Tud6sításokhan a kriti-
kai filozófiántlk leendő kiadt\sc\l, azL is bejelenti, bog.v nem „Kan-
tiana Philosopbia" lesz „a, ldadancl6 l\1unkának a Tárgya", hanem 
a Krug Wilhelm lipcsei professzor 7 Tomusból álló munkája „il-
lendő rövidségre levonva.'' és l>eáki1l. 

Maga is igyekszik megokolni er.t a pálfordulást: cRc lclrnzi er.1; 
egyfelől azért, mert: „Századoktól fogva a Deák Nyelv" „n. Ma-
gyar Nemzet ronstituens réf'zénrk a <liplomatica Nyelve'', <le más-
felől azért is, mert akkor már lijru. „a fő Oskolák is, minden főbb 
tudományokat nemes Nemzeti kötelességből Deáku l magyaráznak 
és tanítanak". Bizony másképpen hangzik ez mindenesetre, mint 
20 évvel előbbi bátor kiállása a magyar nyelv mellett, amikor is 
a latint ,,régen megdöglött Deák Nyelvnek" nevezte a Keresztyén 
TheolorJ1.l8i 111orál Előbeszédében (XXXVIII.). De ő csak tudomá-
sul vette, ami újra gyakorlat volt, mert hiszen a felsőoktatásban 
újra a latin nyelvet használtó,k P{ipú.n is 1815-től kezdvo, miként 
Debrecenben 1819-től. 

A Kritika Filosofia mellett egyébként hitet tesz az előbb em-
lített Tudományos Hiradásban is. „Mert ha igaz az - vallja - a 
miről már a tanubizonyságoknak fellegi utánn kételkedni sem 
lehet, hogy a mult 18-ik századnak végét a Critica Philosophia 
dicsőité meg; kétség kivül a 19-ik Század is ennek tökélletcsségre 
lcjendő vitelével fog megdicsőü 1 ni." 

Márton I stván nem tévedett, amikor ezt megállapította; ma. 
már azt is tisztán látjuk, hogy benne milyen szakavatott harcosát 
vesztette el nemcsak a magyar kantiánizmus, hanem az egész ma-
gyar filozófia amiatt, hogy nem tudta kifutni magát, helyesebben 
nem engedték, hogy kifussa magát. Ila a körülménye/e kedvezőbbek 
lettek volna, a magya1· filozófia már a század elején megkapta volna 
továbbfejlődéséhez a biztos ata1JOt Márton I sl'llán képességei révén, 
s nem leellett volna várnia félszázadig Erdélyi János megjelenésére. 

Így is, bár filozófiailag keveset publikált, s legtöbb munkája 
kéziratban „hevert", mégis határtalan tekintélye 'i'olt mint filo-
zófuRnak szerte az orazágban. Ennek egyik jele az is, hogy Sáros-
patak, amely .Rozgonyi József alatt köztudomás szerint az anti -
kantiánusok fellegvára volt, őt hívta meg Rozgonyi utódjául, 
ahol Kazinczy bizonysága szerint „az ifjuság csodálja Mártont" 
(XVI. 260. }, de Márton ezt a megtiszteltetést elhárította magától. 
Horváth Ádám is úgy emlékszik megrólaKazinczyhozírottlevelé-
bcn, hogy ,. hibái derékl'égét be nem homályosíthatják" (XVI. 223. ). 
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Érdemei s országos tekintélye ellenére sem őt választották be 
az Akadémia tagjai sorába a filozófiai oszt~ly megalakulása alkal-
mából 1830-ban, hanem Imre János és Szilassy János filozófusokat, 
valamint Berzsenyi Dánielt és Döbrentei Gábort. Lehet, hogy 
kemény, megalkuvást nem ismerő természetének is része volt eb-
~en, mert K azinczy egyik levele szerint (1818. nov. 10.) Vay 
Abrahám Pestről éppen hazatérőben úgy nyilatkozott előtte, hogy 
ott „Márton mardosó embemek tartatik, aki mindent öszve mar" 
(XVI. 234.). 

Mindenesetre széles látókörű, nagy és nemes egyéniség volt. 
Csehi Ferenc úgy emlékezik meg róla K azinczyhoz 1806. ápr. 12-én 
kelt levelében, hogy Dugonicshoz hasonló: „Mindkettőnek erköl-
csi bázissa az egyenesség" (IV. 118.). De jellemének legszebb össze-
gezését maga nyújtja, amikor igazoló iratában 1814. márc. 20-án 
így vall Szilassy fökurátornak: „Bizonyossá teszem Nagyságodat 
ez eránt, hogy míg a Jó Isten életemnek kedvezend, soha semmi 
munkámnak, semmi fáradságomnak, semmi commoditasnak, 
semmi emberi csalárd tek inteteknek nem kedvezek, valamivel 
csak a pápai collegiumnak, csekély, de sz.i ves és fáradhatatlan 
erőlködésemmel használhatok .. . Ez az oka, hogy magamra nézve 
emberek gráciáján soha semmit nem építettem, s ezután sem épí-
tek semmit, - inkább választván Mósesnek, az Isten emberének 
példája után, az Isten népével való gyalázkodást, mint a farah6k 
udvarában való kedvességet. Soha a boldogság principiumom nem 
volt, mert azt mind az evangyéliom, mind a philosophia egyaránt 
tiltják: hanem a kötelesség szentsége." E tekintetben ő éppen olyan 
mély és komoly lélek, akárcsak mestere, Kant, mindkettőjük szá-
mára a kötelesség volt a categoricus imperativus. 

3. P ápa mellett egy évtizedig Debrecen volt a másik góca a 
kanti filozófiának. Az első egyházi és iskolai folyóirat: Novi eccle-
siastico-scholastici Annales már így számolhat be 250 debreceni 
diák 1794. decemberi vizsgájáról: „A jelen volt bírák és vizsgálók 
főleg abban gyönyörködtek, hogy a Kollégium érdemes polgárai 
a nagyhírű K ant és mások által megtisztított szabadelvűbb filo-
zófiát tudták és teljesen megértették." Jellemző ez a híradás azért 
is, mert ez a Debrecen, amely pár évig (1793- 1801) valóságos 
zászlóvivője volt a szabadelvíi gondolkozásnak és a haladó eszmék-
nek, hamarosan a dogmatizmus és reakció fellegvára lett. 

E ddig egyáltalán nem kutatták, hogy ki volt az, aki a közhan-
gulatnak megfelelően olyan szép eredménnyel tanította már akkor 
a kanti filozófiát Debrecenben. Annyit tudtunk csupán, hogy a 
Kollégium iskolaorvosa s egyben filozófiaprofesszora 1793. aug. 
l -én elhalálozván, az új professzor, Sárvári Pál megérkezéséig, 
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1795-ig helyettes látta el a filozófia tanítását. A jegyzőkönyvckuől 
annyit sikerült megállapítanom, hogy a K ollégium nyomban, már 
1793. aug. 12-én felkérte a Göttingában tanuló Sárvári Pál őke
gyelmét, hogy a fizika és matematika mellett a filozófiára is 
készüljön fel, „hogy haza érkezvén további rendelésig ezt is tanít-
hassa" . Az egyháztanács pedig már olőbb, még aug. 2-án úgy intéz-
kedett, hogy a „P hilosophiai P racacsség J uratus Deák No.gy 
Sámuel ő kegyelmére bízódjék". liJz a fiatal jiirátits, Csokonai lesli-
lelki jóbarátja volt tehát az az ifjú személy, aki /iatalos hévrel olyan 
eredményesen tanította az új filozófiát. 

Irodalmi érdeklődésére, filozófiai munkásságára nézve nagyon 
becses az a levele, melyet 1794. febr. 15-én írt Kazinczynak. Ebben 
egyfelől csillogtatja fellengzős költői stílusát, másfelől komoly fej-
tegetések be bonyolódik a test és lélek viszonyát illetően. Bár sok 
minden zavaros még gondolkozásában, azért egész levele amellett 
tanúskodik, hogy önálló utakon járó fő, aki - ha kissé lehiggad -
maga is hozhatott volna a filozófiában gazdagabb termést. Élete 
azonban hamarosan más irányt vett, s 1801-től szülé5városának, 
Komáromnak lett elismert orvosa. Mindenesetre övé az érdem, 
hogy magyar nyelven először ő emlókezett meg a kanti filozófiáról 
1794-ben a Campe: PS'IJChológiájának névtelenül megjelent fordí-
tásában. Egy érdekes jegyzetben ugyanis a 10. oldalon azt a meg-
jegyzést teszi, hogy „szükségképpen ki kellett volna terjeszkednem 
Kant egyób Törvényeinek magyarázására és rázogatására is ... 
sőt ki kellett volna terjeszkednem a gondolás formáira vagy kate-
góriákra és más egyebekre is" . 

Nagy Sámuel előbb említett levelében megemlékezik egy másik 
kiváló ifjú kantiánusról is Debrecenben: Horváth Józsefről. Úgy 
nyilatkozik róla, hogy „ő kantianus mindenbe, némellyekben tőlem 
különböz" (II. 335.), de „egésszen a filosofiára adta magát. Tudo-
mánnyára és ítélet-tételére nézve nállunk, hozzá fogható nints". 
Nagyon jó, hogy Nagy Sámuel csatol leveléhez egy ki függeléket 
is Horváth József vélekedéséről a test és lélek viszonyát illetően. 
Ebből legalább látjuk, hogy ez a fiatal kantiánus milyen logikus 
elme volt, aki ugyan erősen eltért Kant nagyon józan felfogásától 
a lélek kérdésében, amikor azt különálló szubsztanciának mi11ő
sítette, de mindenképpen komoly ígéret volt filozófiai tekintetben. 
Kár, hogy élete hamarosan tragikus véget ért, amennyiben „ez a 
nagyra született tudós és serény H orváth József élte virágjában ... 
vérköpésben esvén, elhunyt 1796-ban" - miként ezt Tóth Dániel 
1833-as E(Jyházi Almanakjában szomorí1an megjegyzi. De nemcsak 
a fiatalok között volt ilyen komoly gárdája Kant filozófiájának 
azokban a forrongó években Debrecenben, mint ezt Domokos 
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Lajosnak példája is mutatja, aki így ír pártfogoltjának, Sárvári 
Pálnak 1794. júl. 15-én Göttingába: „Kants Critic der Reinen 
Vernunft - magam is nézegettem vólt egyszer valamennyire: de 
én félek az ollyan PhHosophiátul, a melly mindent homályosabbá 
teszen" (Sárvári Pál Levelezése. Kézirat a debreceni Déri Múzeum-
ban) . 

Sárvári egyébként maga is a:i:zal kezdte göttingai tanulmányait, 
miként ezt Benedek lifihály debreceni lelkészhez 1792. nov. 18-án 
kelt levele tanúsítja, hogy: „Egy ifjú Butterweg nevezetű Extr~ 
ordin. Professornál pedig a Kantiana Philosophiát ugyan tsak 
publice halgatom" (uo.). Domokos ösztönzésére (XVII. levél) le is 
doktorált a filozófiából Göttingában 1795-ben. Doktori értekezése : 
Oommentatio de Summis Oognitionis HumanaePrincipiis világosan 
tanúskodik arról, hogy nemcsak a filozófiában szerzett első rangú 
képzettséget, hanem füozófiai állasfoglalására is nagyon komoly 
hatást gya.korolt „a nagy königsbergi bölcs" . Nemcsak bőségesen 
hivatkozik rá, hanem a megoldást is Kant szellemében keresi, ami-
kor ő .is az a priori ismeretformák szerevét és ismeretelméleti je-
lentőségét hangoztatja, mert ezek segítségével szőjjük és értjük 
meg az elénk táruló ismeretanyitgot. 

Hogy idehaza milyen szellemben ta1út0Lt 1795 - ü8-ban, azt 
megáJJap.ítani nem tudjuk, mert nem maradt fenn kéziratos stú-
diuma. Jakab fia feljegyzése szerint, aki leveleit is összegyűjtötte, 
olyan na.gy volt az érdeklődés előadásai iránt, hogy „két jeles és 
tudós kartársa, ú. m. K ocsi Sebestyén I stván és Budai Ézsaiás 
mi:tjd egész éven által hallgatták plulosophiai előadásait" (uo.). 
Ha Kant szellemében tanított is, a Rosta elég volt ahhoz, hogy ez 
irányú esetleges Jelkesülését lehűtse. Így aztán fő munkájában, az 
1802-lJen kiadott JYlorális Philosophiában Kantot is és a kritikai 
filozófiát is erősen „critice" tárgyalja, de azért minden szava azt 
mutatja, hogy becsüli és elismeri Kantot, s éppen ezért rendszeré-
nek gazdag teret szentel ebben a munkájában ( 46 - 69. §). Szá-
mára azonban a filozófia, gya.korlati á.llásfogluJásának következ-
ményeként, inkább életközelben való tudomány, melynek szerinte 
ez az ideája : „mit tudhat az ember? mit tartozik tselehedni? és mi 
némű reménysége lehet néki jövendő állapot;jafeMH" (V. §).Ennek 
megfelelően igyekszik Kant jelentőségét is kissé a1á1ih 8Z{dJítani, 
mert szerinte: „Hogy az emberi esméretnek eredetét, fond:1men-
tumát, és határát visgálás alá kell venni, nem a KANT találmá-
nnya, a mint némellyek gondolják, mert LOCKE ... éppen illyen 
tzélból írta Essa.y on the Human Understandig című munkáját" 
(XI.§). 

Amilwr aztán kritikai szemmel bemutatja K ant filozófiáját, 
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abból az is kiviláglik, hogy ő világért som olyan a,lapos ismorőjo 
a kanti filozófiának, mint Márton István; okfejtése som olyan 
'ilágos, magyarázata pedig a 1wumenon és 1'henomenon tekinteté-
ben nagyon is zavaros. Nem meggyőző végső kritikai megállapítása 
sem Kant vállalkozásáva l kapcsolatban, aki szerinte „minden ed-
dig vólt erősségeket, a magáéhoz képest gye11géknek ítélt", viszon t 
magával is ellenkezésbe került, mort „a melly erősségeket , egy 
helyett minden lehető ditsérctekkel magasztal, ugyan azoknak 
erejét, másutt gyengíteni látszik" (211.). E munkája különben 
józan, tudós elmének mutatja Sárvári Pált, aki kellő hozzáértés-
sel tanította a filozófiát is két és fél esztendeig. 

E műve nagyon kedvező fogadtatásra talált, így onnek folyta.tá-
saként 1804-ben kiadta a gyakorlati részt is J?ilosofusi lJJLhilcct 
címen. E művének azo11ban már jóval kisebb a jelentősége. 

A Morális Philosophia Elöljáró beszédében különben arról is 
megemlékezik, hogy szándékában vol t hallgatói számára „az egész 
Filosofiára anyai nyelvünkönn írott compendiumot" készíteni, de 
mivel 1798-ba n Debrecenben különválasztották a filozófiát a ter-
mészettudományoktól, és annak tanítására új tanszéket szervez-
tek, ő nem akart belekaszá1ni az új professzor, Lengyel J"ózsef 
szérűjébe, s hagyta a filozófia stúdiumának megírását más személy-
re. Sárvál'i P ál egyébként mindvégig tisztolt tagja volt a tanári kar-
nak, s jellemző rá, hogy nem vállalt közösséget a L engyel ellen 
indított hajszával sem. 

Az új professzor, Lengyel J ózsef munkába állása nehéz körül-
mények között, puskaporos légkörbenkövetkozett be, mint lálituk, 
a Márton István és a kantianizmus ellon dühöngő hajsza idején. 
A filozófia tanítására 1798. ápr. 25-én „állítódott be" . Beköszöntő 
beszédéről csak annyit tudunk, amennyit a szűkszavú jegyzőkönyv 
megörökített. Eszerint „a filosofia áUapotjál'ól" beszélt, „lehoíl-
ván azt a mai időkig". 

Előadásait természetesen magyar n.velven tartotta, ami 1rnír 
csak a nyelvi és kifeje;1,ésbeli nehézségek mia,tt is rnpptint fo ladu.-
tot rótt akkor a filozófia. professzorára. A Kollégiumi Nagy könyv-
tárban őrzött st(1niumai már t·s.ik ;izért is nagyon becsesek (H, 241) 
ku lt úrtörténeti sr.ompon tb61 is, mert világosan beszélnek rólu., 
hogy mit és hogyan tanitott akkor egy filozófiai tanár. A kézirn-
tok nagyobb részben saját kézzel írottak, részben azonban diá,k 
kéz által másoltak. Felölelik minden tantárgyát, amit tanított: 
a logikát, metafi:r.ikát, etikát., természetjogot. viigy is a Jus Natu-
rae-t, melyet ő a természet jussának nevcr.C'lt. E:r.enkíviil érclekcs 
a 2. sz. kézirata, amely arról bes:r.él, hogy megpróbálkozott n. 
J{rilik der Reinen Vernitn/l kivonaLo1á~ával is. Nagy türnlcmmel 
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és jóakaratta l végezte ezt a súlyos munkát is 37 §-lnin 39 oldalon, 
eljutván egész a Transcendentalis Dittlecticáig, tehát mintegy 200 
oldalt kivonatolt a kanti hitikáLól. De nem csodáljuk azt sem, 
hogy ott abbahagyta, hiszen határtabtnok voltak a nyelvi nehéz-
ségek, melyekkel állandóan harcolnia kellett. A magyar nyelvű 
filozofálás kezdetén, kialakult filozófiai kifejezések nélkül, igazán 
nem volt könnyű a nehéz ka nti formanyolvnek mn,gyaL· megfelelőit 
találni. Mennyit kellett vívódn ia póldául, hogy az ítéletek faja it: 
kathegorikus, hypothetikus, disjunctiv így magyarosítsa : kere-
kenn valók, há-val valók és vagy-gyal valók. Márpedig ő mindent 
magyar nyelven akart közölni, ha már egyszer magyarul filozofált . 
Í gy lett náht az a JJriori „előröl való", az a posteriori pedig „hátu l-
rul való" . Az óriási nehézségek ellenére is komoly munkát végzett, 
sok részt helyesen értelmezett, de az nagyon is meglátszik, hogy 
náh1 nem olyan fölényesen biztos a kanti elgondolás nyomon 
követése, mint ezt Márton Istvánnál tapasztaljuk állandóan. K ó;r,-
iratából nem derül ki, hogy mikor végezte ezt a bemelegítő munkát 
a kanti filozófiába. 

Stúdiumai sem egyenlő értékűek. 
L eggyengébb a met~1fizikája: saját kézzel írt, u.gyonjavítgatott 

stúdium, gondosan rávezetve az előadások kezdésének ideje: 17!>8. 
jún. 20, 1799. jún. 21 , 1800. jún. 23. Ez még mindenben a hagyo-
mányos nyomokon halad, főleg Wolff nyomán, mintha Kant kriti-
kája nem is lett volna. Spinozát, L eibnizet, Hurne-ot még idé?.i , 
de Kantról még csak meg sem emlékezik. Problémafelvetése, tar-
talmi beosztása is a régi: I. Ontológia (1- 42. §),II. Kosmológia 
(1- 31. §), III. Lélektudomány (1 -48. §)és IV. Természeti theo-
Jógia {wagy Istemől való tudomány. Hogy itt mennyire konzer-
vatív és hagyományos az egész elgondolás, mutatja az Ontológia 
konklúziója is, amely szerint: „Az I sten minden materiának szer-
zője, mind a formának el L'endelője" (30. §) .Jellemző azonban ene 
az önálló utakon járó embene, hogy a lélektan végén, amikor lt 
determinizmus és indeterminizmus vitájáról beszél, nyitva hagy ja 
u. kérdést, hát· neki állásánál fogva, K á lvint követve, a detenni-
nizmus mellett kellett volna állást foglalnia. Itt ug.vanis, amint 
mondja, „ magával tusakodik az értelem", éppen azért nem könnyű 
általlátn i, „mellyik résznél legyen az igazság" . 

Egészen más képet mutat a logikája, amelyik különösen első 
részében ('T'iszta logika) teljesen Kant hatása alatt á ll. 

Ez idegen kéz, minden hi;wnnyal diák írt\srt. Az elsií két oldal 
ugyan - külön álló ln.pon - megvan Sttját kézírásban is, rajta 
~L dátummal: .l 7H8. ápr. 2•L, a,zaz mnnkába ú.llásánn.k kezdete . Eze n 
rengeteg a jadtgatás. Szi nte látja u,z ember, hogy küszködik a. 
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professzor, hogy ezt a nehéz tárgyat minél tetszetősebb és érthe-
tőbb formában vezesse be az ifjúság számára. A másolatban ennek 
a két oldalnak a fogalmazása nemcsak bővebb, hanem egyenlete-
sebb is; és hogy a professzor elfogadta ezt a példányt, bizonyítja 
az, hogy ő maga is használta és előadás közben abba maga is 
belejavított. Ilyenformán a kézirat hitelessége minden kétségen 
felül áll. 

Terjedelme 142 olda1. Ebből 9 oldal: Előre botsátandó Jegyzések 
a Philosophiáról. Aztán jön a „Tiszta közönséges Logica vagy 
Logica universalis pura" (10- 75.) és az „Emberre alkalmaztatott 
közönséges Logica vagy Logica universaUs applicata" (76 - 142.}. 

Az egész logika, de különösen annak második, az alkalmazott 
része, annak bizonysága, hogy a professzor jó pedagógus is volt. 
A nehéz tárgyat sem nehéz, száraz, tárgyi fejtegetésekkel vezeti 
be, miként ez korában általános volt, és amint ezt egy ilyen elvont 
tárgynál várni lehetne, hanem szinte kollokviális, közvetlen hang-
nemben próbál mellette hangulatot kelteni. Szinte szókratészi 
módon kezdi: „Minek előtte a P hilosophiának némelly részeinek 
tanulásához fognánk, szükséges megmagyarázni, mi legyen a phi-
lowpbfa, hogy abból megte1rnék mind az, hogy lehet-é azt tanulni 
'agy nem, mind az, hogy mit kellyen annak tseleked.Jli, aki Philo-
sophus akar lenni. Azt tartják, hogy aki vala.mit meg akar magya-
rázni, annak, amit meg akar magyarázní, egy definítioját kell 
adni, és ekképpen tselekesznek a Mathematikusok. Definiálnom 
kellene hát a Philosophiát e szerént, de a kik most ezt várják, 
megengedje11ek, hogy azoknak eleget nem teszek, mivel én azzal 
tar tom, hogy nem elébb értené meg valaki, mi a Philosopbia, 
hanem míkor már benne jól elől ment, és már valamennyire, 
11hilosophus." Helyesen vallja ugyanis ő is Kanttal, hogy „nem 
lehet ... Philosopbiát tanulni, hanem lehet tanulni tsak philoso-
1 hálni, azaz gyakorolni az elmét, hogy kövesse azokat a principiu-
mokat minden előforduló esetekben azt a jussát az értelem magának, 
hogy azoknak igazságos vagy nem igazságos voltát maga keresse 
é!< ítélJye meg" (6.). 

Heurisztiku8 módon jut eJ tehát oda, hogy n. végén kanti értc-
lem hen maga is csak az ember józan értelmére táma,<;zkodjék, és 
Íg\' summá.z?.a álláspontját: „philosophálni annyit tészen, ruint 
a dolgoknak egybe köttetéséről és egymásból való fojásáról csuván 
esak az értelembeli megfogásból okoskodni. A philosophia vona pe-
dig azonn reguláknak, és törvényeknek előadása, mellyek szerént a 
dolgok egymástól függenek, a mennyiben ezen regulákat csupán 
csak az értelemből talájjuk ki" (3-4.) . A filozófia aztán számára 
is ,.a tudományok tudománya'', „mellyből mi azt tanuljuk meg, 
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miképpen lehetségesek a több tudományok, s hogy álbatnak meg, 
s hogy lehetnek bizonyosak" (5.). Ezért van a filozófiának „bizo-
nyos, és minden kételkedést ki rekesztő proposi ti okra" szüksége ( 5.). 

Érdekes és egyéni aztán az a megállapítása, hogy ahhoz, hogy 
valak i jó filozófus legyen, nemcsak „fő" kell, aza.z nagy tudás, 
hanem „lélek" is, vagyis az a képesség, hogy az általa megélt és 
meglátott dolgokat másokkal is közölni tudja. Akiben ez a kettő 
együtt van, az a filozófus Genie. A filozófus fő ugyanis - szerinte-
lélek nélkül „áskálódó fél philosophus Iessz ", a filozófus lélek 
pedig fő nélkül „hamar P hanatismussá válik" (9.). Ő a filozófüs 
Genie-t „Sokratesben, E picurosban, Confutziusban, Voltaire-ben 
és F ridrikben" látja. 

Kanti alapon természetes egyébként, hogy a filozófia történe-
tében a legújabb fejlődést a dogmatikusokkal és kételkedőkkel, 
a szkeptikusokkal szemben ott találja, ahol azt vizsgálják : „med-
dig mehet az értelem", „meddig tart a bizonyosság, a miket tsalha-
tatlan Dátumokból meg lehet mutogatni". Éppen ezért ez az íij 
irány „a P hilosophiának minden részeibe a criticát tartja szoross 
törvénynek" (12. ). 

A tiszta logika felosztása nála is a szokásos : fogalom, ítélet, 
következtetés, illetve az ő szóhasználata szerint: megfogás, ítélet, 
okoskodás. 

Jó pedagógusra vall továbbá - mint emlitettem - a logikának 
második, azaz alkalmazott része, ahol nagyon józan, gyakorlati 
módon beszél az „esméret" határairól és annak „szélesztés6ről": 
„a magunktól talált" és „másoktól vett esméretekről", mint ami -
lyen az írás, olvasás és a beszéd. Ha néhol najvnak is tűnik, amit 
mond, mindig a tanári törődés diktálja tanácsait. Az olvasással 
kapcsolatban például arra figyelmeztet, hogy ha a.zt akarjuk, hogy 
annak haszna legyen, akkor : „1. Válogatva, 2. Rendel, 3. Figyel-
mesen, 4. Meg gondolva, 5. Interessével (haszon nézéssel)" kell 
olvasnunk (99.). Amit aztán a 4. ponttal kapcsolatban mond, az 
ma is megállja a helyét. ;,Minek utánna valamit megolvastunk, meg 
kell azt hányni-vetni, és mintegy kérődzni. Ez a mi fő dolog az 
olvasásnál. Ez a meghányás-vetés abban áll, hogy a. szerzőnek 
ideáit a magunkéival egybe vettyi.ik ... Egy Hzóval mi11Clég úgy 
kell olvasni, mintha feltett Tzélunk volna. az Auktort megtzáfol-
ni." (100.) 

Stúdiumai közül kétségtelenül a legérdekesebb és egyben a leg-
értékesebb a Morálja és a Természetjoga (Jus Naturae). Itt érezte 
magát igazán otthonosnak a tárgyban. Itten fogalmazása is a leg-
frissebb, természetes, tiszta és világos. Mind a kettő két, illetve 
három fogalmazásban is megvan. 
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A Morál vagyis az Erköltsi Tudomány (5. sz.) az erkölcstan rend-
szeres, saját kezű kidolgozása; az Ethikct (6. sz.) viszont rövidített 
forma, amely aforizmákban, azaz frappáns, sokszor ragyogó fogal-
mazású tételekben adja az erkölcsi elveket. Ennek csak az első 
10 oldala (1 - 28. §) van saját kézzel írva, a többi idegen kéz írása. 

A Morál 120 §-ból áll, és 159 oldalas. Az Ethika viszont csak 
60 oldal, de az is 120 rövid§. A Morált évről évre előadta, miként 
a bejegyzések tanúsítják: 1798. nov. 1., 1799. nov. 4, 1800. nov. 3, 
1801. nov. 1, Az Ethikán viszont csak egy évszám van: 1801. nov. 2. 
A Természetjognak 3 példánya van: magyar nyelven saját kézzel 
a 4. sz. kézirat 93 §-ban 117 oldalon, melyet a bejegyzések szerint 
szintén évenként előadott : 1799. febr. 4„ 1800. jan. 20„ 1801. febr. 
26.; a másik latin nyelven aforizmákban az Ethika után (6. sz.) ide-
gen kézírással 251 §-ban 59 oldalon, évszám nélkül; és a harmadik, 
saját kézzel írott gondos, szép, rendszeres latin nyelvű kidolgozás 
89 §-ban 88 oldalon. Ez tisztább, szebb, mint az agyonjavítgatott 
magyar nyelvű változat. A rajta álló évszám arra enged következ-
tetni, hogy 1801-ben elő is adta latin nyelven. 

Ez nyugodtan megtörténhetett. Van ugyanis egy nagyon fontos, 
eddig nem ismert dokumentum arra nézve, hogy is folyt a felső
fokú magyar nyelvű tanítás a debreceni Kollégiumban 1797 és 
1819 között. 

Márton I stván 1813. febr . 7-én kelt levelében nyíltan felteszi 
a kérdést Sárvári Pál debreceni professzornak bizalmas formában, 
hogy írja meg neki egész őszintén - természetesen teljes diszkré-
ció mellett - , hogy mi a helyzet a magyar nyelvű tanítást illetően 
Debrecenben. Olyan híreket kapott ugyanis, hogy „rövid időnn 
a Felsőbb helyekről Parantsolatunk érkezne, a Deák Ta1útások-
nak helyreállítása eránt, és hogy ezt igen tanátsos lenne anticipál-
ni". Erre való tekintettel kérdi: „igaz-é az, hogy már most a 
Tudományok, értem a felsőbbeket, Deákul proponáltatnak a 
Debretzeni Collegiumban ~" 

Sajnos, Sárvárinak febr. 19-én kelt válasza csak töredékben 
maradt fenn az említett levélkötegben, de így is nagyon becses. 
„A Debretzeni Collegiumban - mint írja - sem a tanítás rendére, 
sem annak módjára nézve mostanábann semmi változás nem esett. 
Minden felsőbb tudományok magyarul tanítódnak de lege; de usii 
hol magyarul, hol deákul, a mint a Tanítónak tetszik, nevezete-
senn a hol kell a Deák Terminusok megmondódnak, hanem a 
Censurák deákul mennek rendesenn, ne hogy a Deák nyelvenn 
való beszédbenn Iffjaink más Oskola belieknél hátrább maradjn.-
nak. Van olyan tudomány, a mellynek még a Censurája is Ma-
gyarul esik. Ilyen a Statistica és az Architectwra. Amazt még id-
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yezült Collegánk , zéplak~· Pál Úri~ mn~ynrul censeálta. Egyedül 
a J i1s palriuni az, m<'lly deál,ul lcmílódolt eleitől fogva, s így censeá-
lódott. És így mind eddig sem indító, sem kényszerítő okunk uem 
"ó lL arra, hogy a Deák nyelv a régi mód szeréntvisszaálJítódjon, 
nem is találjuk azt még magára a Deák nyelvre nézve is sikeresnek. 
H a jó a Deák, el mondja kevés készülettel Deák nyelven azt, a mit 
Magyarul jól megértett." Így nyugodtan taníthatta. éppen a. ter-
mészetjogot Lengyel is ln.tin nyelven hnllgn,tóinnk 

A Morál egyébként rövid bevezetés után (1- 10. §) hfü·om rész-
h{il á l 1. Az 1. rész n. Tiszta Morál vagy Morá lis Philosophia (11 - 46. 
§) mint elvi nJapozíts teljesen kanti a.lapokon épül fel. Ő is különb-
séget tesz ugyan is egyfelő l az ember természeti adottsága, más-
felől erkölcsi felelőssége között. „Tagad hatatlan dolog - mondja 
- hogy az ember a természetnek egy része és önnön magát úgy 
terjeszti magának elő és szinte azon feltételek alatt mint egyéb 
dolgokat, mellyeket phacnomenonoknak nevez a Critica philoso-
phia . De e mellett ligy is terjeszti az ember magát magának elő, 
m in t személlyt ... vn,gy mint dolgot magában, ezt az ő henne lakó 
okosság cselekszi" (11. §) . A II. rész, az Erkölts i Anthropologia 
sr. intén elvi alapon sz61 a törvényről, az alrnratról, a kötelességek-
ről (47-69. §). A Ill. rész az Alkalmazott Erköltsi Anthropologia 
(70- 120. §), vagyis a gyakorlati rész 11edig az I sten, magunk és 
mások iránt való kötelességei nket adja elő . Ez tele van rousseau -i 
gondolatokkal, bár elöl az frodalombn,n Rousseau-t még csak meg 
sem említi. Ott francia részről csak Montaigne, Malebl'anche és 
Pascal szerepel. 

Az egész Morál legértékesebb része éppen ez az utolsó szakasz 
n. maga bátor és merész állásfogll1lásival, egyben értékes dokumen-
tumn annak is, hogy így is lehetett tanítani a debreceni K ollégium-
ban a XIX. század fordulóján. 

Ugyanilyen bátor hangú a T ermészetjog is, amely szintén három 
részre tagolódik: 1. Az általjába való természeti jussokról (1- 23. 
§), mely az ember természeti állapotjának képét adja; II. A fel-
tételes természeti jussokról (24- 72. §), amely már egy fejlettebb 
társu lás képe, ahol már megjelen ik a pénz, a birtoklás, a büntetés 
stb.; és a III. A társaság jussai (73- 93. §) , ahol a Státusban élő 
ember jogait adj a elő. 

Számára az embernek első és elidegeníthetetlen joga : a szabad-
. ág. A Ter111észetjo(J 17. §-ában határozottan vallja: „Hogy valaki 
i:;zcmélly lehessen, Rziikséges, hogy szabadsággal bírhasson: vala-
mint azért kinek-kincl< jussa Yan a mnga személyességéhez, szinte 
úgy a szabadsághoz is." Az emberi fej l ődés legalsó fokán, a termé-
szeti áJJapotban szerinte ez egészen természetes, mert hiszen ott 
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.. nintsen fell _vebbvaló va.gy alattvaló és semmi kötések, uints azért 
senki a más hat alma alatt, azért is semmi másoktól való függést. 
nem ismer" . De helyesen mondja azt is, hogy „ezt a természeti 
szabadságot nem lehet az igazságtalan tselekedetekre kiterjesz-
teni, a mellyek a mások magok megtartá.sával ellenkeznének. Nem 
kell azért ezenn oly zabolátlan függetlenséget érteni, a melly sem-
mi határok közzé szorítva nem vólna, mert illyen jussa senkinek 
nints" (uo.). 

De a szrLbadság éppen ilyen fontos joga az embernek fejlett 
társadalomban is , azaz az állami életben, miként ezt az Ethika 
13 7. §-a vallja meggyőződéssel: „Az életen kívül legszükségesebb 
a moralitásra a szabadság, nem szabad azért senkinek ezt a jussát 
el venni(1), úgy hogy mi más félét, vele felérőt neki ne adjunk. 
A ki a mások szabadságát elnyomja, és másokat minden alku nél-
kül magának alája vét, neveztetik Tirannusnak." Már pedig: 
,.A Tirannus nem egyébb - mondja merészen - mint morális 
Gyilkos, mivel ez az embernek személyességét teszi semmivé." 

Ilyen elgondohí.sból fakad a 11forálban is elmélkedése a „polgári 
társaságról", melynek az ember jól felfogott érdekből lett tagjává, 
mert „a. társaságon kívül a természetnek állapotjába maradott 
volna" (159.). ,.Mivel hogy egy-egy a maga személlyében nem 
elégséges arra, hogy a. maga jussait a mások erőszaktételétől meg 
oltalmazhassa és azt a bátorságot fenn tarthassa melly az ő er-
költsi tzéljaira meg kivántatik, innen szükségessé lett, hogy az 
emberek magukat polgári társaságba adják öszve." (Uo.) De azért 
itt is újra erősen hangsúlyozza, hogy : „Ambár maga eránti köte-
lessége ki\"ánja azt az embertől, hogy magát valamely polgári 
társaságnak tagjául adja, magától függ azaz az embertől, hogy 
magát ehez vagy más társasághoz kaptsollya, a honnan e követke-
zik, hogy minden ő jussai és kötelességei a szerént határozódnak 
meg, a mint ő valamelly társasággal megszerződött vagy nyilvánn 
vagy alatta értve." ( 158.) E szerződésből folyóan a Morál azt a 
„közönséges regulát" adhatja, hogy „vigye véghez azt minden, 
a mire magát a Státusnak le kötelezte. Ez a regula egyformán illeti 
mind az Uralkodót, mind a polgárt." 

Azt viszont komoly közösségi érzéséből kifolyólag hangsúlyozot-
tan köti tanítványai szívére, hogy: „A polgárnak a Státus eránt 
való kötelességei sokkal erősebbek, mint az egyéb emberek eránt 
valók, mert ezeknek végbevitele vagy elmulasztása nemcsak egy 
individu umra, hanem egy egész pubJicumra terjed k i. " (Uo.) Sőt 
még határozottabban emeli ezt ki az Ethika utolsó aforizmájában, 
ahol is így tesz bizonyságot: „Annál szentebbnek kell hát tarta-
nunk valamelly kötelességünket, mentül közelebbről vitetődik 
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a?: a polgát·i t.úrsaság tzéljára, és annál nagyobb megbetsüJést és 
tiszteletet érdemel, a ki a köztársaságnak jól szolgál, és semmijét 
attól nem kíméli." 

Ugyanilyen szemléletből fakad a jobbágysággal kapcsolatos 
állásfoglalása is. Ha azt még el is fogadja, hogy „el áll valaki szol-
gának vagy meghatározott időre és munkára, vagy pedig egész 
életibe" (Tnmészetjog. 01. §), de ennek is „min<lenkor a.lkunn éli 
R7.erzí)désen kell épülni, mert hogy valliki másnak s;mlgálj oH, n.rrn 
sem erővel, som születéssel, 8om tsalárdsággal senkit erőltetni 1lem 
lehet az emberi nemzetnek természeti egyenlősége miatt" (.Morál, 
158.). Hitvallásszerű,-é válik aztán ez az állá~pontja az Ethika 
180. §-ában, amely szerint: „Senki sem születik szolgának." 

Ilyen szóp és világos éetelmezés mellett aztán egy kicsit maga 
is bajba keveredik, amikor a jobbágyság kérdését próbálja bogozni 
a T enné<Jzetjo{J 92. §-ában . .Eme megha,tározá,.-, után: „A melly szol-
ga úgy adta magát által az Úrának, hogy egyszersmind örökre 
le mondott a megmássolás jussáról, neveztetik jobbágynak." Lát-
ván azonban az ellenmondást, rögtön hozzáteszi: „A7.t ugyan egy 
okos ember felől sem lehet feltenni, hogy magát jósztíntából úgy 
kötelezné." Úgy szépít tehát a helyzeten, hogy „tsak annyit kell 
rajta érteni, hogy nem az a másik kényszerítette őíct erre az álla-
potra, a kinek jobbágyává lészen, hanem valamclly harmadik, 
vagy a szükség, p. o. a k i különben éhen veszett volna". 

Egy kis tusakodás után mégis csak eljut aztán a helyes megoldás-
ra, mert. n. záró, a 93. §értelmében már bátor és nyílt a konklúzi6-
ja, amely szerint WalimLzza. „a természet jussa a jobbágyságot", 
de „ még jobban tiltjtt, annak firól-fil'a való által menetelét, mivel 
senki egy harmadik erköJt,..-,i személly akaratján nem clisponálhat.". 
Ez mindenesetre már egészen komoly megnyilatkozás! 

A Természetjog hoz járul egy rövid kis 33 oldalas (1- 78. §) Poli-
tica is saját kézírásban. Hogy vajon tanította-e ezt, nom lehet meg-
állapítani, nincs ugyanis rajta eligazító évszám. Ez négy részből 
áll: A) „Metapolitica azaz az emberi természet körül való visgáló-
dás, minek előtte még az ember Státusba állott"; B) „A Státusok-
nak közönséges jussai"; 0) „Az Igazgatás formáiról való Tudo-
mány"; D) „Az Igazgatás mestersége". 

Legérdekesebb a harmadik rész, ahol főleg a görög történeti 
példa alapján elmélkedik az I gazgatás, azaz a kormányzat néhány 
formájáról: a „Democratiáról", az „Aristocratiáról" és a „Monar-
chiáról", illetve ezek kombinációiról, elmondva mindegyiknek 
előnyét és hátrányát is. E kényes kérdésben állásfoglalása óvatos; 
miként mondja, „ezen rövid politica határainn kívül jár" azt 
megítélni, hogy melyik ezek közül a „legjobbik". Rábízza kire-
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kire, hogy döntse el: „Ignz-e P opennk ez a mondása: Ne bánd, 
hadd Yetélkedjenek a Bolondok azonn, melyik a legjobb igazga-
tásnak formája. Akármellyik legyen , a mellyikkel Jcgjohban igaz-
gatnak, az a legjobb'' (38. §). Ha mégis választania kellene, mun-
kájából az derül ki, hogy szíve szerint a tiszta demokráciát tartaná 
legjobb formának. Tudnivaló ugyanis - mint mondja - , „hogy 
legörömcstehh engedelmeslrnd ik az emher annak a törv6nynek, 
m0llyet miign. homtt, hogy n.:.16r1, mn.gn. hozzon a nép magának 
tiirvény 1, Jegtermés:r.et i lih do log". Bár s:r.erinte n. clemol< ráC'ia „n, 
leg 1 crmés:r.eti i>I> igar.gn.tás fnrm(Lja", lig.v látja. mégis, hogy a:r. 
„mint n. s:r.ámtalan .kerekcki>{íl álló marhinn.", n. ,,log mcstcniége-
sebh is," amely „antólfogva igen könnyen romlik" (27. §). f gy az-
tán végeredményében lojális marad a fennálló rendhez, mint ame-
lyik szerencsésen egyesítheti mindhárom igazgatási forma: a Mo-
narchia, az Aristocratia és a Democratia előnyeit. Ugyanis: „Itt 
van egy Fő, egy királly." „Vagynak fő rendek" és „A nép sem 
marad ki egésszen, melJy a közönséges tanátskozásokban nem 
személ lyessen ugyan, hanem n. mn,gn. követei és hiztossai képéhenn 
meg jelen" (38. § ). 

Lengyel József stúdiumai arról beszélnek, hogy tudn.táhan volt 
nehéz helyi•mtének. J ól 'littn., hogy az ortodoxia debreceni erősö
dése és Budai Ézsaiás tekintélvének növekedése miatt mind nehe-
zebbé válik számára a Kant filozófiájánoz való ragaszkodás. Hogy 
ő ennek ellenére sem akart, és nem is tudott hűtlen lenni tudomá-
nyos meggyőződéséhez, azt stí1diumai világosan mutatják. Bár ő 
nem volt kilúvó kantiánus, mint "Márton István, hanem inkább 
óvatos volt állásfoglalásában, mégis neki kellett fizetnie állásávn.I 
kn.n t i meggyéíződéséért. Ebhen mindenesetre szerepe volt, mint 
Játni fogjuk, szabad nevelési eljárásának is, mely szöges ellentét-
ben (illott n. Budai É:r.sn,iásék vaslmlaposságávn,I, merev és vak 
tek i ntélykövetelésével. 

Bár a Rosta kimondottan Márton István ellen ír6dott - Len-
gyel név szerint még C'sak nem is szerepel benne - , világos azon-
ban, hogy Kazinczy 11em túloz, amikor a Rosta kiadásával kapcso-
latban a debreceni állapotokra is hivatkozik, mert hiszen Lengyel 
kantiánus magatartása épp úgy fájt a Rosta szerzőinek, mint 
M:ártoné. Kazinczy Rumy Károlyhoz 1810. febr. 11-én kelt német 
nyelvű levelében így számol be erről : Budai Ézsaiás és Földvári 
József professzorok „büszkesége elüldözte a szegény L e11gyelt a 
professzorságból, mert ez a diákjaival mint barátaival bánt, velük 
nyilvánosan sétálni ment, és esténként őket magához hívta, velük 
az újn.bb filozófiáról elbeszélgetett. Így lett Kant11ak rossz híre 
keltve, Budai Ferenc pedig megírta gyalázatos pasguillusát Kant 

224 



és L engyel ellen" (VII. 272.). Majdnem szór61 szóra írta ezt meg 
már Rumynn.k szint én német nyelvű levélb:m 1808. jún. 12-én is 
azon frissiben 13u<lai Éz8aiás és Széplaky professzorokkal való deb-
receni beszélgetése után, akik egyenest úgy nyilatkoztak előtte -
ezt magyarul idézi - , „oda minden respektusa a professzornak a 
tanitvány előtt, ha a prof. velek Társalkodi1:" (V. 498.). Kazinczy 
annyival is inkább sajnálta Lengyelt, mert egy alkalommal Nagy-
váradon hosHzan elbeszélgetett vele egy rokonánál négyszemközt. 
Úgy számol be erről Rumynak németül 1811. dec. 25-éu, hogy 
Lengyelt „nngytudású férfiunak" ismerte meg, akinek különösen 
„az ujabb filozófiában" i:zéles körű az ismerete (IX. 136.). 

Hogy magára Lengyelre milyen hatása volt a Rostának, arra 
csak következtetni lehot a szűkszaví1 jegyzőkönyvekből. 1802 
januárjában már betegszabadságon volt, 1802. márc. 28-án - te-
hát évközben - pedig lemondott professzori állásá1·ól. A presbi-
teri jegyzőkönyv 5. pontjn e tekintetben roppant fukar, de azért 
világosan megmondja, hogy: „A Pbil. Professora T. Lengyel 
J ósef Uram, felolvasódott Irásaiban egészségtelenségétől, és a mint 
előadja, némely vltratlan é.s kedvetlen történetektől indítlatván, hi vn.-
talát, mellyct az itt lévő Uollegiumban négy Esztendők elforgása 
alatt viselt, resignálja, és Dismissióját kéri." E zt nemcsak minden 
méltató és elismerő szó nélkül veszik tudomásul, hanem azon 
nyomban fel is osztják tantárgyait Budai Ézsaiás (Logica, Metaphy-
s ica), FöldYári József (Morál) ésSzóplaky Pál (J us Naturae) között. 

Í gy sikerülL a Rostával gátat vetni a szépen megindult kanti 
mozgalomnak hazánkban: elhallgattatták a kor legaktívabb, leg-
fejlettebb filozófusát, ·Márton fatvánt; állásáról lemondani kény-
szerítették Lengyel J ózsefet, aki bármilyen ígéret volt is, ezzel 
végleg búcsút mondott a filozófiánn.k. Egyedül Köteles Sámuel 
lobogtatbatta szabadon a független Erdélyben a haladó szellemű 
filozófia zászlaját. 

4. A Rosta l\farcs,'ásárhclyt is sérelmezte a kanti filozófia tér-
hódítását. Úgy látszik, hogy a fiatal professzor, Köteles Sámuel, 
mindjárt az első években - 1799.-ben került Vásárhelyre - na-
gyon komolyan és eredményesen tett hitet Kant mellett íigy, 
hogy ennek híre Debrecenbe is elért. Kállay Ferenc akadémia,i 
emlékbeszéde szerint még diákkoráh:.Ln Enyeclen Szentpáli Imre 
,.ismertette meg vele Kant kritikáját, a szemléJőd{) okosságról, 
mcllvnek oh asása mélvcn hatott oszlán Köteles Sámuelre" . Hu. 
ez yaJóhan így Yoli, aJ{kor bizonyára jénai két évét használta fel 
arra, hogy Kanttn.l és ar. új filozófiával alaposan megismerkedjék, 
mielőtt állását n. vásárhelyi kolJégiurn!Ju.n elfogln.lta. Ka.nttal vnló 
megismerkedése mindcnc~;ol re egy életre sz<'>16 volt. 
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Egyéniségében is sok olyan vonás volt, amely közös a Kaniéval. 
Öt i" a kötelesség szent törvénye irányította egész életében. Tanít-
ninyai becsülték, ragaszkodtak hozzá, nem hiába rajzolta meg 
alakját • zász Károly e címen: A derék ember és ritka, érdent'Ű lanftó 
l·épe. Óráit percnyi pontossággal kezdte, és nagy gondot fordított 
arra, hogy hallgatói jól megórtsók. 

Higga.dt józansága is K antéhoz lrn.sonl6. Mindenütt n. t.iH7.t.n. be-
látásra törekszik, mindenhon n. jó:mn ismeret hn.tárni kiizött ma-
rad. Louiktíjában éppen ezért a liA szentel teret a sokak számárn. 
olyan kedves csemegének, a helytelen következtetéseknek, melye-
ket ő nagyon szemléletesen ,.fattyú" vagy „elegyes" néven említ, 
mert ő e tekintetben is K anttal tart: „Hellyes a Kánt itéleti -
mondja - : Hogy a hasznos esméretek szaporodásával sok giz-gaz 
és ringy-rongy esméreteket kell elhagynunk, s jobb lett vólna, ha 
fejií nket azokkal soha se terheltük vólna" (99.). Ezt a megállapí-
tást különben Kant kisebb műveinek 2. kötetéből vette, mint ma-
ga említi. Egyébként is meglep bennünket, hogy művei nemcsak 
arról tanúskodnak, hogy milyen jól ismerte Kantnak minden na-
gyobb művét, hanem még kisebb clolgozataít is hasz01rnal t1tnul-
máoyozta. fgy pl. a szillogizmusokkal kapcsolatban azt is meg-
említi, hogy Kant „jegyzései" Über Spitzfindiglceit der vier Syllo-
(Jisti.schen Figuren című értekezésében „olva.<:sást érdemelnek" 
(78.). 

Ha Bn.rt6k György túl nagy S7.eretettel beszélve Köteles Sámuel 
filozófiai munkásságáról , túlzásba is megy értékelésében, amikor 
Kölele8 Sámuel élete és philo.<Jopltiája című tanulmányában - meg-
jelent az Athenaeum 1910-csés 1911-esévfolyamában - azt mondja 
róla, hogy ő „ Kant filozófiájának legérdemesebb és legl;,iválóbb tol-
mác.solója JVIagyarországon a XIX. sz. elején", az mindenesetre 
igaz, hogy ő volt e korban a ]( ant f ilozófiájánalc - Kölcsey mellett 
- leg(llaposabb ismerője, s ugyanakkor legrendszeresebb előadója, s 
mindvégig töretlen képviselője is hazánkban. Szelleme ugyan nem 
Yetekedhetik a Márton Istvánéval, de hűsége, odaadása példamu-
tntó. s ismereteinek ga.zdagsága a kanti filozófiát illetően - joggal 
mondhatjuk - e korban egyedülálló. 

LO(Jikája egyébként, bár tisztán gyakorlati érdek vezette, hi-
-.zen tankönyvnek készült, korában nagyon kapós volt, s három 
kiadást is megért: ~farosvásárhely, 1808, Kolozsvár, 1815 és Nagy-
enyerl , 1830. Jól látta a nehézségeket is úttörő munkája írásakor. 
)lentegeti is magát: „Az is meg-eshetett, hogy a Logikai mesteL·ség 
szókat született nyelvünkön hibásan találtam ki-fejezni. . . De 
egyfelő l mentségem az; hogy Magyar nyelvünln·e nézve, és régtő l 
fogva parlagban hagyott mezőben kellett dolgoznom, s nem tsuda, 
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hogy tövisekre aka<ltam, másfelől az, hogy az ujj szó fabrikánsok 
mivhelyében keveset forogtam, harmadik felől pedig az, hogy a 
Magyar-terminusok mellé a Deák-terminusokat a tévelygés eltá-
voztatása végett hozzá ragasztottam." Munkáját egyébkónt Kant-
nak a Logik. Ein Handbuch zur Vorle.-;ungen című műve alapján 
készítette mint a „Filosofiának, P olitikának, és Statistikának 
rendes Tanítója". Eszerint a filozófiának Vásárhelyt is épp úgy 
külön mestere volt a múlt század elejé11, akárcsak Dehrecenhen 
1798 óta. 

Hogy Erdélyben szabadabb volt a szellemi élet, és szabadabb 
volt a lehetőség is a kanti filozófia terjesztésére, az is mutatja, 
hogy Köteles nemcsak Logikáját jelentethette meg háromszor is, 
hanem 1817-ben kiadhatta .Ethikáját is két részben egyfelől hallga-
tóinak „kijelentett kívánságára", má"8felől azért is, hogy bizonysá-
got tegyen a kanti etika nemes eszmei tartalma mellett, és világo-
san kimutassa, hogy „melly fundamentum nélkül való légyen 
azoknak vádjok, a kik azt akarják a világgal elhitetni , hogy Cri -
tica. P hilosophiának tanítása az erköltsiségre és a Vallásra nézve 
a legveszedelmesebb Tudomány, s valóságos métejje az emberiség-
nek", miként ezt bátran veti ellene a Ro8tának „Az Olvasóhoz" 
címzett részben. 

E művében is K ant hű tanítványának mutatja magát, hiszen 
mindkét rész K ant művei, a Kr-itik der Praktischen Vernunft. 
illetve a M etaphysik der SiUen alapján készült. Nagy gonddal, vi-
lágos okfejtéssel tárgyalja az erkölcstani problémákat. Talán néhol 
még túlságosan szenvtelen is az előadás. A Polgári Társaság értel-
me7.ésénél sem találjuk nála a felvilágosodás gondolatait vagy 
Rousseau okfejtését, amely annyira jellemző volt Lengyel J ózsef-
re. Köteles meghatározása itt is logikusan, de ridegen hat: „A Pol-
gár i Társaság egy ollyan erköltsi Test, mellyben, egy közönséges 
tzélunk elérésére, sok Famíliák egygyesültenek közös törvények 
alatt." 

Élete végén jelent meg aPhilosophia Encyklopédiája című össze-
foglaló munkája Nagyenyeden 1829-ben, amely elsősorban szintén 
Kantra támaszkodik. A Tudományos Gyűjteményben csak egyet-
len tanulmánya látott napvilágot 1826-ban A Sympetthia címen. 
E;r, sem valami mélyen szántó tanulmány az igazi humanitásról, 
emberi együtt érzésről, de bizonysága ez is nemes lelkületének, 
békeszeretetének. R ogy munkásságát ós személyét nagy megbe-
rsülés övezte, ennek bizonysága az is, hogy az Akadémia halála 
után, 1839-ben ki adta Schedel Ferenc gondozásában Philosophiai 
Anthropologia című művét is. S hogy a tanítvány i háh milyen ma-
gasra emelte alakját, annn.k ékes bizonysága K azinC'zynn.k Sipos 
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Pálhoz írott levele 1816. márc. 25-én. „Mart. 18d. eggy Kolosvári 
Kálv. Deik ... jött hozzám a nagy Kazinczyt csudátni. Elrémül-
tem e szóra. Az egész Erdélyt esméri, s azt mondja, hogy az egész 
világon nints nagyobb Philosophus, mint Köteles Sámuel Prof. 
Marosvásárhelyt, az mind tudja Kántot, Schellinget, Fichtét" 
(XIV. 68.). 

* 
Akármi lven vészes volt is a Rosta hatása a kant.i fi lozófiára nézve 

hazánklmri, rizért a meggyújtott lángot elfoj tani teljesen nem le-
hetett . A'/, 1703-1802-ig tartó évtized elég volt arra, hogy széles 
körökben támadjon érdeklődés az új tanok iránt, s ha a hivatásos 
képviselők, a filozófia haladó szellemű professzorai hallgatásra is 
kényszerültek, a mélyben: a diákok k özött, valamint a nagyközön-
ség soraiban tovább izzott a parázs, amelynek számos bizonyságá-
val találkozunk főleg Kazinczy leveleiben. Kazinczy maga is ol-
vasta és elismerte K antot. Már 1806. okt. 24-én kelt levelében ezt 
írja Kis Jánosnak, hogy ő is úgy van Kantta.l, miként Szókratész 
vallja Hérakleitoszról : „A mit benne értettem, jó és igen szép : s 
innen azt huzom ki, hogy az is igen jó és igen szép leend a mit 
benne nem értettem" (IV. 440.). Azt is tudjuk, hogy Kölcsey is 
behatóan tanulmányozta Kantot 1809- 1810-ben. 

Mindenesetre a későbbi fejlődés megalapozása itt történt a Már-
ton István, Lengyel József és Köteles Sámuel bátor kezdeményezé-
sével. A magyar nyelvű filozofálás egyik bölcsője ott ringott a 
XVIII. század utolsó évtizedében. 

228 



CSE'.rRI LAJOS 

A MAGYAR NYELVÚJíTÁS KORA 
IRODALOMSZEMLÉLETÉNEK NYELVFILOZÓFIAI 

ALAPJAIRÓL 

A magyar nyelvújítás törekvéseit elsőso1·ban a kor társadalmi 
fejlődéséből származó igények ösztönözték, és az európai történel-
mi eseményekkel szoros kölcsönhatásban á lló társadalmi küzdel-
mek határozták meg. E gyakorlati céloknak megfelelően legtöbb-
ször - még a nyelvújítás kora leginkább európai műveltségű 
embereinél is - az elvi alapvetés meglehetősen pragmatikus jel-
legűnek tűnik a XVIII. század rendkívül izgalmas európai nyelv-
elméleti fejlődéséhez viszonyítva. Sok esetben kimutatható, hogy 
megkezdett nyelvbővítő tevékenységhez utólag keresnek „ideoló-
giát" maguknak legjelentősebb nyelvújítóink. Ez is azt igazolja, 
hogy az egész nagy nyelvi mozgás felvilágosodásunk korában el-
sősorban a kényszerítő szükségszerűségből táplálkozik, s nem va-
lamilyen kifejezett nyelvelméleti meggondolásból. Ez azonban 
nem csoda, hisz a nyugat-európai fejlett irodalmak esetében is alig-
ha beszélhetünk olyanféle nyelvelméleti irányzatról, mely kife-
jezetten és mindenkor a neológus törekvések támogatója lehetne. 
Eppen ellenkezőleg, az alkalmanként jelentkező igényeknek meg-
felelően lesz egy-egy nyelvelméleti irányzat hol a nyelvújítás, hol 
a nyelvfejlődés szabályozásának eszköze. Nem is lehet az alapvető 
európai nyelvbölcseleti irányokhoz egyértelműen hozzárendelni a 
neológia és ortológiafrontjait, ill. egyes egyéniségeit. Mégis e törek-
vések részletes vizsgálata érdekes, s a.z eddigi szakirodalom gaz-
dag eredményeihez képest is új felismerésekhez, összefüggések-
hez vezethet, ezért érdemes napjainkban is foglalkozni ezekkel a 
nyelvfilozófiai kapcsolatokkiLl. 1 

1 Az általam használt, de a további jegyzetekben nem emlegetett másodla-
gos szakirodalom legfontosabb művei: - Arens, Hans: Sprachwissenschaft. 
Der Gang Ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart. Freibnrg -
München, 1955. - Benfey, Theodor: Geschichte der Sprachwissenschaft. 
München, 1869. - Cassirer, Ernst: Freiheit und Form. Studien zur doutschen 
Geistesgeschlchte. Berlin, 1922. - Fiesel, Eva: Die Sprachphilosophio d el· 
deut.c;chen Romantik. Tübingen, 1927. - Foucattlt, 11(!-ichel: L es mol.s oL les 
choses. Une archéologie des scicnccs humaincs. Paris, 19G6. - Funke, Otto: 
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Ez a tanulmány tehát, témájánál fog va, nem óhajtja a magyar 
nyelvújítás történetének extenzív tárgyalását nyújtani, s az egyes 
szakaszok legfontosabb társadalmi mozgatóerőit is csak érintheti. 
Viszont azt a hitet sem akarja kelteni, hogy nyelvújítási harcaink 
képviselői a kifejlett európai nyelvbölcseleti irányok bármelyiké-
nek birtokában is fejtették volna ki tevékenységüket. A magyar 
filozófiai gondolkodás történelmileg kialakult és meghatározott 
alacsony színvonala még ennek a kornak a magyar gondolkodóit 
js erősen nyűgözi, perug a legjobbaknál eddig soha nem látott erő
feszítések tapasztalhatók az európai gondolat csúcsainak meghó-
dítá~ára. 

Csak nagyon kevés olyan elméleti érdeklődésű emberünk van, 
aki az érvelésekhez felhasznált nyelvelméleti gondolatok teljes 
összefüggését a fejlettebb nemzetek filozófiai iskoláiban csak sej-
tené is. De ha az elméleti alapvetés az európai filozófiai háttér 
problémafelvetéseinek színvonalához képest gyakran esendőnek 
tűnik, is a gyakorlat magas színvonala, a magyar nyelv modern 
európai kultúrnyelvvé való felemelkedésének folyamata mégis azt 
mutatja, hogy ha az új európai nemzeti nyelvek kultúrnyelvvé 
emelkedésének szokásos folyamatát a mi esetünkben kevésbé i:ibszt-
rakt elméleti színvonalon készítették is elő, e folyamat lényegét 
a maguk pragmatikusabb szintjén nagyon jól megértették, és saját 
gyakorlatuk vezérfonalává tették. 

Tárgyalásomat a magyar felvilágosodás nyelvi mozgalmaira 
szűkítem, kb. az 1820-as évek elejéig. Itt is elsősorban a XIX. 
század első két évtizedére, melyet irodalomtörténetírásunk a 
nyelvújítás korának tart, s Jegfeljebu előzményeiről szólok rövi-

Englische Spracl1pl1ilosophio in sp~i,Lcren 18. Jahd1u11tle,r l .. B em, 1934. -
Gadamer, Hans-Georg: ' 'Vahrheit und Melhode. Gi·ündzüge einer pbiloso-
phi.schen Hermeneutik.2 Tübingen, 1965. 
- Hankamer, Paul: D ie Sprache. Ihr Begiiff und il1l·e D eutui1g im 16. und 
l 7. Jahrhundert.2 Hildesheim, 1965. - Heinlel, Erich: Sprachph ilosopbie. 
In: De11Lsch oPhilologie imAufriss.J.2R erlin, 19Ci6. 5Ci3- G20. - R obitts,R.H.: 
8hort H isto1·y of I,jnguisLics. L ondon, 1!lli7. - Sthmidt, S iey/rictl J.: Spraché 
urnl DcnkL·n a ls sprachphilosophischcs l'rohlem von Lod'c his Wit tgcn-
sl l'ir1. Den Huag, L!WS. - Steintftal, H[ujiin]: GP,schichl o dm· Spnw hwisSt"D· 
suh11-fL bei tlen Gl'iechen und Hörnern. BcrliJ1, l 8G3. - Unger, Bw.lot/: lia-
manns Sprachtheorie .... München, 1905. - Weisgerber, Leo: Die Ent-
deckung der Muttersprache im ew·opaischen Denken. Lüneburg, Í.948. -
Magyar vonatkozás úak: - Becker, Henrik: Zwei Sprachanschlüsse. L eipzig 
- Berlin, 1948. - Szekfű Gyula: Irat,ok a magyar államnyelv kérc1ésének 
t fü ténuléhez. J3p., 1926. - Szekrényessy )'Jif.o,1·rf'il: Romantika a n ém et és ma-
gyar nyelvfilozófia. tükrében. Rp., J 937. - J.'ulnai Vümos: A nyclvúj!lás. 
A nyelv(1jítás elmélete és törlíénoto. Bp., 1929. 
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debbon , a későbbi ortológus és neológus hullámokat nem is érin-
tem. Nem óhajtok állást foglalni a.zzal a nagyon érdekes és színvo-
nalas nyelvészvitával kapcsolatban sem, amely Pais Dezsőnek a 
II. magyar nyelvészkongresszuson az irodalmi nyelv problémáival 
kapcsolatban elhangzott előadá.sát2 követte. Benkő Lóránd, De-
me László, Ruzsiczky Éva, Szathmári I stván3 és mások állásfog-
lalásai alapján, minden elvi eltérésük ellenére, világosnak tűnik, 
hogy e korszak a nyelvváltozatok fölé emelkedő egységes, norma-
tív és eszményi nyelvtípus, az irodalmi nyelv kialakulásában dön-
tő jelentőségű. Mégis meg koll jegyeznem, hogy a kor nyelvtanai-
ban, nyelvészeti vitairodalmában, periodikáiban és irodalmi vitái-
ban rohamosan bontakozó irodalmi nyelv sorsa mellett - Ru-
zsiczky Évának az irodalomtörténészek speciális aggályaira job-
ban odafigyelő terminus technikusa szerint - inkább az irodalom, 
nyelvéről,4 az annak gazdagítására, sokszínűvé és árnyalttá tételére 
s egyben egységesítésére törekvő mozgalmakról lesz szó, melyeket 
irodalomtörténészeink a nyelv- és stíl1tsújítás elnevezés alatt fog-
la.lnak össze. 

A z európai nyelvbölcselet irányzatainak és problémáinak rövid 
vázlata a nyelvújítás szernpontjából 

Minden eddigi nyelvi gondolkodás, mielőtt megérett volna a 
nyelv rendszerének és funkciójának tudományos vizsgálatára, 
vagy az antik nyelvfilozófiák által is inspirált leíró nyelvtan, a. 
klasszikus nevelési rendszer egyik alappillérét képviselő gramma-
tika keretei között vagy attól többé-kevésbé függetlenül mint 
nyelvfilozófia létezett. Bár amennyiben a modern európai fejlődés 
filozófiai irányzatai megtermékenyítették, különösen a skolasztika 
logikai grammatikája és a racionalizmus univerzális gr·ammatiká-
ja esetében maga a nyelvtan is teremtett olyan felismeréseket, 
melyek a nyelvtudomány előkészítőjének bizonyultak, nem vélet-
len , hogy a modern nyelvtudomány alapjainak előkészítésében 

! Pais Dezső : A mo.1:0·at irodulmi nyelv. MTA I . OK 1953. 425 - 466. 
3 Benkó Lóránd: A ma;?vur irodalmi irásboliség a fölvilágosodás korának 

első szakaszában. Bp., 196ú. 2 ~ - 113. - Deme Lásiló: A XVI. század végi 
n yelvi norma kérdéséhez. Bp., 1959. Nytud. Ért. 20. 84-85. Legutóbb: 
Standard Hungarian. ln: Tbe Ilungarian language. Bp., 1972. 277 -283. -
Ruzsiczl..71 Éva: Irodalmi nyelvi szókincsünk a nyelvújilás korában. Kazinczy 
tájszóhasznála.ta ni apján. Bp., l 9G3. 9 - J l. - S::athmdri J stt:án: Régi nyelv-
tanaink ~s egy51égcsiiló iro<.la!Jlli nyelvünk. Bp., 1968. l> - 22. 

'Ruzsiczl..'!J Eva: I. m. J 0. 
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a nye!Ybölcseletnek nagyobb szerepe volt. S ha a pozitivizmus 
kora azt hihette is, hogy a szerinte tudományos nyelvészet kiala-
kulása szükségtelenné tette a nyolvbölcseletet, felszíva és meg-
felelve alapvető kérdéseit, az utóbbi évtizedek fellendülő nyelv-
filozófiai irányzatai ezt némileg megcáfolni látszanak. 

Az is kétségtelen vis:r.ont, hogy bár a Humboldt előtti nyelvfi-
lozófia válaszait ezekre a kérdésekre ma már nem mindenki és 
minden esetben tekinti tudományosnak, saját korukban mégis a 
nyelvújítás és általában az irodalmi érdeklődésű nyelvi gondolko-
dás elsőrendű ihletői voltak, újítani akaró írók általában ró.juk 
támaszkodtak a „grammatikusok" elleni pöreikhen. 

A nyelvr<Sl való gondolkodás első lépései, a legősibb nyelvke-
letkezési elméletek a világ vagy az egyes népközösségek eredet-
mítoszai val függnek össze. Az európai kultúra számára döntő je-
lentőségűvé vált a zsidó-keresztény eredetmítosz a maga e1lent-
mondásosságában, hisz a Biblia Genezise egymásután két nyolv-
keletkezési variációt közöl, melyek jelentősen ellentmondanak 
egymásnak. De az isten által adott nyelv vagy nyelvtehetség és a 
bábeli nyelvzavarodás mint a több nyelv kialakulásának bibliai 
magyarázata nemcsak Dante számánt volt magától értetődő, aki 
a modern európai nyelvi gondolkodás első nagy alakja, hanem 
még a XVIII. század legtöbb európai nyelvi gondolkodója számára 
is. Ezzel függött össze az a tan, mely a hébert tekintette a terem-
tett nyelvnek vagy később az adamita ősnyelv legközvetlenebb 
leszármazottjának, s mint az Ótestamentum nyelvét, az Újszövet-
ség nyelvével, a göröggel, valamint a római egyház ált.al megszen-
telt latinnal együtt, a három szent, kanonizált nyelv egyikének 
tartotta. 
~t Míg a keleti egyház <t szentlélek pünkösdi kitöltetésével a „v11l-
gáris" népnyelvek megszenteltetését is <'lfogaclja s Wulfilas göt. 
hibliájától kezdve Cirill és Metód törekvéseiig támogatja e nyel-
vek irodalmiságát és felemelését, a nyugati kereszténység a latin 
nyelv egyetemességével igyekszik pótolni az egységes államalaku-
lat hiányát a nyugat-római birodalom bukása után. A nemzeti 
nyelvek felemelkedése itt tehát csak világi alapú törekvés lehetett. 
Nyugaton a nemzeti nyelvek iránt vallási megértést csa.k az eret-
nekmozgalmak, különösen a reformáció hoztak. 

Egy „vulgáris", tehát nem szabályozott, nem meggrammati-
kázott nemzeti nyelv kultúrnyelvvé emelésének első nagy európai 
programirata Dante De vulgari eloguentiája. Az ő nyelvi program-
ja nem valamely meglevő „kitűnő olasz" nyelvjárás elterjesztésé-
nek, hanem egy sehol sem létező, de a latin grammatika és retorika 
mintájára létrehozandó irodalmi nyelv megteremtésének prog-
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ramja. Ezért, bár a kihalóban levő, csak „tudós" latin nyelvvel 
szemben a „vulgáris" olasz előnyeit hangsúlyozza, reguláit, ,. vul-
gare illustre" -vé mégis a magas rendű és örök érvényű latin minta 
a lapján óhajtja átalakítani .5 

Az újkori Európa nyelvfilozófiai irányzatainak kialakulásánál 
nagy szerepe van a görög filozófiai rendszerek nyelvszemlélete 
hatásának. Itt elsősorban Platón, Arisztotelész, valamint a sztoi-
cizmus rendszereinek hatásáról van szó, melyekben csírájábnn az 
újkor valamennyi jelentősebb nyelvfilozófiai irányzatának kérdé-
seit és válaszait együtt találhatjuk. Az arisztoteliánus-averroista 
gondolkodás betörése a középkor filozófiájába megteremti a nyel-
vi racionalizmus előzményeit a logikai grammatikák rendszerében, 
de az ókor nyelvi logikájának újjáéledésén kívül, elsősorban a 
sztoicizmus nyelvkeletkezési felfogásában és anomalizmusában 
megtalálhatjuk a középkor végén jelentkező Ockham-féle nomi-
nalizmusnak s a későbbi empirizmus nyelvészomléletének előz
ményeit is . Harmadikként a késő középkori német misztikában új 
életre kelő, a reformációban és az újplatonizmusban egyaránt 
továbbélő, s végül a német pietizmus nyelvszemléletél.Jen, Ha-
mannban és Herderben kiteljesedő és a német romantika egyes 
irányzataiba torkolló logosz-misztika említendő. 

A modern logika és a természettudományos kutatás fellendülé-
sének nagy korszaka, a XVII. század, mégis sokkn.l nagyohb lehe-
tőségeket nyújtott ez irányzatok szemléletének tudományos alapra 
való helyezésére, megújítására. S ez a módszertani gazdagodás 
egyúttal megakadályozza, hogy az irányzatok egymástól elszige-
telten létezzenek, egyre inkább összefonódó tendenciákat figyel-
hetünk meg, mert Locke-nál, az empirizmus nyelvfilozófiá.ja ki-
fejtőjénél erős racionalista vonzást, Leibniznél, a mathesis uni-
versaliH raciona lista nyelvfilozófiájában cmpi rista vonásolrnt ál-
ltLpíthatott meg a kutatás, Herdernél, a n:ilunk legnagyobb ha-
tású gondolkodónál pedig mindhárom irányzat egybeolvad -
igaz, hogy nálunk rendszerének nyelvmisztikus elemei nem hat-
nak. Végső fokon a nyelvfilozófia alapvet;() kérdéseinek tekinteté-
ben szétválaszthatók elvileg is a racionalizmus és empfrizmus né-
zetei, a logosz-misztikáé pedig talán még élesebben elkülöníthe-
tőek, de vegytiszta formájukban a század úgyszólván egyetlen 
nyelvi gondolkodójánál sem találhatjuk meg őket,. 

6 Az előbbi gondo[(ibnenetben s később is gyakran követem a kövotkező 
kjtűnó munkát,: Apet, Karl Otto: Die Jtlee der Spracho in dcr Tradit ion des 
Huma.nismus von Dante bis Vico. Bonn, 1963. 
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Valamennyi nyelvbölcseJeti irányzat mindenkori alapk6rdései: 
l. A nyelv keletkezésének és fejlődésének, tehát történetiségének 
problematikája, 2. a nyelv és gondolkodás viszonya, 3. a nyelv 
funkciója, használatának célja. Ez alapkérdésekkel kapcsolatban 
a nálunk elsősorban ható XVIII. századi nyelvelméleti irányza-
tokban és rendszerekben a következő válaszok találhatók meg: 

A nyelv keletkezés tekintetében: 
1. A racionalizmus vagy az isteni nyelvadomtínyozást, vagy a 

konvencionális teóriát fogadja el, mely szerint az emberek, hogy 
társadalommá szerveződhessenek, megalkották a kölcsönös meg-
értésre szolgáló beszédnyelvet. De ez a nyelvrendszer mégsem tel-
jesen önkényes, az isteni eredet híveinél az adományozott ősnyelv 
megromlása ellenére őrzi az eredeti nyelv emlékét, s ezért kikövet-
keztethető belőle az univerzális nyelv grammatikája. A konven-
cionális elmélet hívei szerint pedig a nyelvek grammatikája és az 
örök emberi (s lényegében minden korban azonos) logika között 
van olyan megfelelés, mely univerzális grammatika alapjául szol-
gálhat. A racionalizmusnak ez a hite még a korai romantika nyelv-
filozófiáiban, elsősorban Bernhardinál és Friedrich Schlegelnél is 
kimutatható, őket pedig már ismerték nyelvújít óink, elsősorban 
Szemere Pál, kisebb részben Horvát I stván közvetítésén keresztül. 

2. _-\z empirizmus klasszikus nyelvkeletkezés-elmélete, elsősor
ban a hobbes-i0 és a locke-i,7 az utóbbi esetében némi koncesszió-
val az isteni eredeztetés teóriájának, lényegében a konvencionális 
elmélet, a nyeh i jelek teljes önkényességének hangsúlyozásával, 
mégpedig olyan sorrendben, hogy először az érzéki észrevételek 
egyszerű és összetett ideáit megnevező szavak, majd azok átvitt 
értelmének és kombinációinak segítségével az általános ideák és a 
kevert módozatok szavai jönnek létre. De az empirizmus nyelv-
filozófiáján belül is rövidesen előrenyomul a tiszta -i1é~t felfogás-
sal szemben a görög nyelvfilozófiák qnÍO'St teóriája, még a hang-
metafizika elemeivel is megtetézve. Ez a primitív ember „termé-
szetéből" levezethető condillaci „language d'action",8 valamint 
de Brosses mechanisztikus,9 az ősi nyelvet a hangutánzásra vissza-
vezető keletkczéselmélete, s ha ehhez a felfogáshoz nem is járul 

6 Hobbes, Thomqs: LeviaLán. Bp„ 1970. 27 -35. 
7 Locke, John: Ert.ekezés az emberi érw lemr6l. Bp., 1964. II. 9- 135. 
8 Oondillac abbé: Es.%i sur l'origine d<'s connaissanccs humaines. P aris, 

l i4fi. (A:r. általam használ t. 17!l:J-as kiadásban a nyolvkeletkezési elmélet a 
182. laptól.) 

9 Brosses, Gharle1J de : Tro.itó do la forma1,ion méchanique <les lungul:li; et des 
principcs pbysiques de l'éUmologie. Paris, 1765. 
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még olyan preromantikus mellékíz, mely az ilyen ősi nyelválla-
potot poétizálná, a század preromantikus keletkezéselméletei js 
ezekre a hipotézisekre építenek, még H erder Abliandlung über den 
Ursprunr; der Sprache (1772) c. díjnyertes akadémiai pályaműve 
is, mely ugyan bírálja Condillac elméletének az állati és emberi 
érzékszervi reagálást és megnyilatkozást összemosó szenzualiz-
musát, mivel szerinte az embert nem lehet feltételezni Besonnen-
heitjétől és nyelvétől függetlenül, mégis mind pályaművében, 
mind a még korábbi Fragmentjeinek10 organikus nyelvfejlődés
képében, „nyelvregényében" az ősnyelvet sok gesztusú, élénk 
modulációjú nyelvállapotként tárgyalja Condillachoz hasonlóan. 

A század elterjedt felfogása szerint az emberi 11yel v első, jórészt 
hangutánzó szavai rövidek, többnyire egytagúak voltak . Ezt az 
elméletet fogadja el s képezi tovább e szavak későbbi összeraká-
sának, az önálló szavak flexióvá válásának s eredeti értelmük el-
homályosodásának fejlődésképévé Adelung,11 s a reneszánsz kor 
héber nyelvtudományának eredményein kívül elsősorban ez be-
folyásolta döntően Révai Miklós és iskolája nyelvfelfogását, má-
sik oldalról pedig Verseghy nyelvészetét. 

A velünk született ideákat s az emberi természet alapvető aw-
nosságának racionalista hitét részben tagadó, részben relativizáló 
empirizmus számára az egyedi nyelvek lesznek fontosak, a csak 
rájuk jellemző sajátos gondolkodási formákat, elsősorban az egyes 
népnyelvek idiómáiban kifejeződő v iláglátást fogják kutatni, s 
ily módon a nemzeti leíró grammatikák megszületését segíti elő, a 
függetlenedést a „mintaszerű" latin grammatikáktól. 

3. A logosz-misztika isteni nyelveredete könnyen összekapcso-
lódott a platoni Kratülosz hangszimbolikájával, s megkönnyí-
tette az frányzat elemeinek összeolvadását az empirizmus XVIII. 
századi fejlődésével. 

Nyelv és gondolkodás viszonyában: 
1. A racionalizmus szerint (XVII. századi - descartes-i - vál-

tozatában velünk született ideáink által biztosítottan) gondolat és 
tárgya, az objektív valóság között megfelelés van, s a megismerés 
tevékenységének eredményét az előbb létező gondolat nyelvi ki-
feje:i::ésével közölj ük . XVIII. századi, empirizmussal beoltott vál-
tozatában az idea in11ata helyett a tudományos módszerre bízza 

10 Herder, J. G.: Fragmel1 te i.i ber clie neuere cleutsche Lfü:iratur. 2 Riga, 
1768. 
_ n Adclwig, J. Ch. nálunk leginkább ható míívei: Urspr1rng der Sprache, 

Leipzig, 1781. - J Jrostancllicbes Leh1·gebamJe <ler cleuLschen Spracl1e ... 
Lcipzig, 1783. - Uber den deuLscbcn Styl. Bedin, 1785 - 86. 
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a hármas megfelelést az objektív valóság, gondolati leképezése és 
nyeh-i kifejezése között. 

2. Az empirizmus eltekint a három elem egyikétől, az objektív 
valóságtól, s bár szerinte az emberi tudat ideáit csak az érzékszer-
,·eken keresztül meríti a külső és belső valóságból, nyelvi jel és 
,•alóság között semmiféle ismeretelméletileg igazolható kapcsola-
tot nem tételez; szerinte a nyelvi jelek csak az ideák teljesen önké-
nyes kifejezései. 

3. A logosz-misztika az isteni nyelvadományozás tettében olyan 
anyagi, hang-os kifejezőrendszer 16trejöttét látja, mely szellemi 
ta1·talmaiban egy lényegű a világegyetemet teremtő és mozgató 
erőkkel. 

"Mind az empirizmus, mind a k6ső középkori nyolvmisztika fel-
tételezi az igazi valóság és a megközelítő emberi megismerő tevé-
kenység nyelvelőttiségét, s a nyelvben csak a megszerzett ismere-
tek közlésének eszközét látja a racionalizmus hasonlóan, ezért 
mindhárom irányzat a gondolat elsődlegességét valJja a nyelvvel 
szemben. Viszont a pietizmus nyelvi misztikájában leginkább, de 
C'sírájában Bacon cmpirizmusában is vannak olyan, természetesen 
elJentmondó gondolatok rendszcr6bc beágyazott nézetek is, me-
lyek a nyelvben valóságmegközelitő (Baconnál jórészt torzító12) 
prizmarendszert, az emberi megismerés nemzetenként sajátos szer-
•ét látják, nyel• é gondolkodás egyiJejűségét, egymástól való 
ekálaszthatatlan ágát, sőt azonosságát hirdetik, pl. Herder, sőt 
a kései Herdernél a nyeh- elsődlegességének gondola.La is felmerül 
annak a Hamanna.k hatására, aki ilyen aforizmákat írt le a nyelv-
ről: „ .. . Sprache cUe Mutter del' Vernunft und Offenbarung ... 
Vernunft íst Sprache ... Was Demosthenes actio, Engel Mimik, 
Batteux Nachahmung der schönen Natur nennt, ist für mich 

prache, das Organon und C1·iterion der Vernunft13 •.. " 

A nyelv funkciója szempontjából: 
l. A racionalizmus elsősorban kommunikációs eszközt lát a 

nyelvben, melynek segítségéve l, lm h.elyesen ápoljuk és romlásra, 
változásra hajló természetét szigort'l keretek között t;artva szük-
séges mértékben fejlesztjük, megbízha.tóan közölhetjük gondola-
tainkat. A kommunikációs szempont uralma alatt a nyelv leg-
fontosabb erénye az egyértelmű világosság lesz. 

2. A klasszikus empirizmus ugyanígy gondokodott. De a Berke-
ley-féle szenzualista nyelvkritika rehabilitálta a metaforát, s a 

t: Bacon, Francia: Novum Orgnnum J. és Új Atlan~is. Bp„ 1954. 40 - 41. 
13 Hama.nns Schri/ten. I!gg. von Fr. Roth. Borlin, 1821. VU. J5J, 216. 
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komm11nikáci6s rendf!7.crben n gondolatközléssel egyenlő fontos-
ságot tnhijdonított az érzelemkifejezés és akaratát,vilel funkciójá-
nak. Nem véletlenül torkollik Berkeley nyelvfilozófiai fejlődése az 
újplatonizmusba: az angol, különösen a cambridge-i újplatoniz-
mus hatása termékenyíti meg azt a Sbaftesburyt is, akinek nyelvi 
harmóniaelmélete nyelvesztétikai gondolatok újjászületését segíti 
elő.14 Majd }Jedig aMandeville-lel kezd<5dő fejlődés a hagyományos, 
már n. klasszil<w; retoriklikban kia,ln.kílon nyelvi frtékhierarchiáL 
fo rd ítja tiiktlclesen az E'llenkezííjébe. I<étséghe vonja a nyelv 
gondolatközllí lehetéíségeit, nz érzelemk ifrjczésre él-\ akarat át,vitelrc 
min t fontosn.hhú vált kommunikáriós feJn,cJatok megvn.lósításárn. 
pedig kidolgozza. a természetes nyelvek elméletét, melyben döntéí 
szerepet kap ti gesztus és a beszéd nyelv természetes rétege, vagyis 
az empirizmus nyelveredet-teóriáinak megfelelően feltételezett leg-
ősibb réteg, a hangtitánzó és az interjckcionális érzeleml<ifejező 
szavaké.15 Ennek a preromantikus nyelvelméleti fejlődésnek szük-
ségszerű fokozatai : a 11yelrnek a leképző funkciójától való foko-
zatos eloldása, a nyelvművéi::ze1 i funkció értékének megnöveke-
dése n. filozófiai tiszta.i::ágí1 és egyértelmi'í gondolatközlés l ovásám, 
a nyelvi művészetnek a festészettel való klasszicista rokonítása 
helyett a muzsikához való kiizelítése, az ősnyelvben a gesztus 
(tánr), hanglejtés (dallam) és beszéd egységének feltételezése 
(John RrownnáP0), végül az ()sí nyelvállapot poétikusságának, 
teremt() voltának lmngsúlyozása Hamannál és Herdernél. (Ha-
mam1: Poesie war clie Muttcrsprache <les menschlicben Ge-
schlechts.17) 

Ezekkel a modern filozófiai irányzatokkal összefonódott nyelvi 
nézetekkel szemben általában nem szokták nyelvfilozófiai meg-
alapozottságúnak tekinteni az {1jkori humanizmus elméleteit. 
Pedig joggal utal Apel az lijkori humanizmus nyelvi ideájáról 
szóló nagy munkájában arra, hogy az antik retorikai elméletek 
által is ismert tény, hogy Arisztotelész Topikájának ars inve-
niendi-je elsődleges a logikával szemben, úgy is értelmezhető, hogy 
az antikvitás nagy gondolati rendszereiben a retorikának sajátos 
életfiloz6fia-funkciójn. is lehetett . .Az antik humanitás emherfel-

u Ort.98irm·, En18/.: Philmmphíc cl"'' Rymboliiwhc•n Forrncn . Berlin, 1923. I. 
79, 82. 

16 Az rgész gondolalmcncthcz l' r6scin hnsznúllam: Rc111tc1·, H erbert: Die 
SprachnnffasstU1g der englischen Vorroma.nlik in ihrer .Bedeutung für die 
Liternt.mkritik und Dicht ungstheori«' clcr Zeit. l311d H amburg, 1970. 

JG Br01ni, .John: Dí!!s!'rlation ont la!' Rise, Union nnd Power of Poctry ancl 
Musíc. London , 176:!. 

17 llrnnann: f. m. JT. 24U. 
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fogása a maga sajátos társadalmi ember eszményén épülő gyakor-
lati életfilozófiáját építette ki retorikai rendszereiben, melyek 
nomcsak a társadalomba.11 élő egyén, hanem egész nemzeti kultú-
rák felemelésének egyetemes programjává is válhattak. Az igazi 
(hellén) műveltség tartalmainak behozása a latin nyelvű nemzeti 
irodalomha volt, ennek az első jelentős történeti megvalósulása, 
t>z n. c icerói „illns:i:trác·iú" és a „<'opia vel'l1orum"-elmélet lényege.18 

S agöriig- latin h11maniláselv, n. ret<ll'ikákban kidolgozott emhe1·-
c:szmény c·sak az n.ntik clomokricia hn.nyn.tlá~íl.vnl szorul ki az élet.-
bő! az il'odalomba, hatja át minden mCífaját, kialakítva. kötelező 
érvényű m(ífaji és stíluseszményeit (1. E. R. Curtiusnál19), így 
válik példává a modern európai nyelvek irodalmi nyelvvé emelé-
sének küzdelmeiben. 

Apel szerint20 Dante és mindazok, akik egy nem létező, csak 
me~tern•zhető és kikiizdhető tökéletes , sokoldalú kultúrnyelv 
e. ... zn1ényéért küzdenek az egyes nemzeti nyelvterületeken, nem 
t<imaszkodhatnak a szigorú egzl\ktságra törő, az adott nyelválla-
1 < tot tükröző leíró nyelvtani törekvésekre. Szükségszerűen kell 
hogy >ele szembeforduljanak s némileg dogmatikus merevsóggel 
képviseljék az eszményt, hogy megvalósíthassák. S ehhez nyújt-
hat mintát az antik retorikák gazdagon kidolgozott műfajelmélete 
é1:„ t ilisztikája a stilusnemekelméletéveJ, ez lesz alapja a reneszánsz 
kor nemzeti nyelvi törekvéseinek Dante nyomú.n az oJa.sz „ques-
t ione della lingua" vitáiban, a francia Pleiade antik mintákon 
épülő nyelvi újjászületési programjának du Bellay: La deffence el 
illustratfonjában stb . S hozzátehetjük, így lesz minden kifejlődött 
újkori nemzeti irodalmi nyelv szükségszerűen követen<lő példaképe 
az éppen felemelkedni akaróknak. 

A klasszicizmus embereszményének az a lényege, hogy a művelt, 
vagyis a septem artes liberales humanioráinak képzésén a peda-
gógiai rendszer segítségével átesett, a művelt embereszményhez 
hozzátartozó ismeretanyag birtokába jutott és a viselkedési nor-
mákat elfogadó ember maga és a valóság közé egy egész közvetítő 
rendszert iktat, s e rendszer segítségével közvetített valóságisme-
retét, tehát ideáit ugyanennek a rendszernek a segítségével fejezi 
ki. Ez a felfogás könnyen nyerhet modernnek tűnő érveket elvei-
nek megalapozásához azokból az eddig tárgyalt nyelvfilozófiai 
irányzatokból, melyek a hagyományos műveltség közvetítő rend-

1s Apci, K.O.: I. m. 104. 
10 Otll'tiu.,, E. R.: Europi\ische Litl'rA.tnr und 11\ll'inisch rs i\ril t l'lnH rr.• 

HPrn-Milnchen, l!lll3. 7!J. 
~o Apel: 1. m. 121 - 122. 
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szerét, mint a gondolatnak a valósághoz vezető útjában levő aka-
dályt, le akarják építeni, el akarják takarítani az útból, ' ' iszont a 
megszerzett ismeretek és gondolatok kifejezésében éppúgy ez utób-
biak elsőd legességét hirdetik a. nyelvvel, miként az ideáció elsőd
legességét a produkcióval szemben. Így olvad össze az itáliai 
„riucstione della lingua" és dn ílella.v humanista programja a 
t.crmészett11dományos racionaliz11111ssn.I, így lesz n. h11manizmns és 
m iszti k n. szerves egysége J_,11 ther és Meln,nc:hthon refornd~ci6 ja. 

Dc a rct,orikai n.ln.pú humn.nizmuH és a racionalizmus HziiveLHégc 
nemcsak 11yelví1jitó, hanem nyelvszabályozó, az eszmény alapján 
álló nyelvfejlődés-fékező szerepet is játszhat. A XVII. század aka-
démiai mozgalmai az Arcadiától az Académie Franttaise-n át a 
Royal Societyig és a Sprachgesellschaftokig inkább ezt a funkciót 
vállalják magukra, akárcsak Leibniz nyelvi programja és Gottsched. 

)1ivel azonban a XVII. századi francia klasszicizmus ízlése meg-
hódította az angol és német irodalmat is, s a latinos, quintilianusi 
porspicu itas stiluseszményének zászlaja alatt irtóhadjárntot foly-
tn.ttak a barokkos metaforikusság ellen, elhanyn.golták a nyelv 
zenei oldalát, s ezzel a költői nyelvet is a filozófia igája alá hajtot-
ták, ezért a XVlil. században min<lhárom irodalomban megindult 
a poétai nyelv szahadságharoa a francia módra felfogott Jatinos 
stíluseszmény ellen. Az angol irodalomban ez abban is kifejező
dött, hogy míg a klasszicisták metrikai szempontból előnyben 
részesítették az általában hosszabb szavakból álló latin eredetű 
nyelvréteget, most rehabilitálják a többnyire egy szótagú germán 
eredetű szókincset, s elismertetése céljaira az érzelemkifejező erőt, 
energiát teszik a stílusértékek hierarchiájának csúcsára. E szavak 
értékének hitelét csak növeli a poétikus ősnyelv, a primitivizmus 
kultusza, hisz az empirikus nyelvkeletkezés-elméletek legtöbbje 
szerint a nyelv ősi rétege ilyen egytagú s az ősi megnevezés ener-
giájának lázát magában őriző szavakból áll. 

Egyébként is a reneszánsz és barokk nyelvészet ősnyelvkutat6 
és adamita szógyökvadászata most új lendületet kap a preroma-
tikus primitivizmustól s Aclelung közvetítésével még inkább orto-
lógus hajlamú grammatilrusainkat, Révait és Verseghyt is rákény-
szeríti a nyelvújítás egyik kedves módszerére, a szórövidítésre, a 
Vcrscghy-féle „szendergő gyökök" feltámasztására. 

Az egyedi nemzeti nyelvek empirista és nyelvmisztikus kultusza 
megingatja az időtlen érvényességűnek hitt latinos stíluseszményt 
és Blackwell21 Homérosz-képétől Lowt h22 Biblia-felfogá.sáig nz ősi 

2 1 Blackwell, Thomas: E nquiry int o Lile lifo and writings of I:Iomor. J 7:36. 
- Woocl, l fobert: An ef;sn,y on t.ho orig inttl gonius ofliomer 17110-on kol'esz-
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költészet egyszerííségének magasabbrendűségét, illetve a.z egyes 
nemzetj nyelvek hangsajátosságaiból kinövő költészeti rendszerek 
e__gyenértékű lehetőségeinek tanát vallja. Lowth felfedezése az 
Osr-övetség egyes könyveinek (különösen Jób és a Z soltárok könyvé-
nek, valamint az Énekek énekének) költői voltáról, a zsidó nyelv 
sajátságaiban gyökerező gondolatritmusosság értékeiről a görög -
latin metrika ~rónfosztásához vezetett. Így ismerik fel a földrajzi 
környezet mellett most már a változó erkölcsök által is befolyásolt 
költészet értékeinek relativitását, történelmi változandóságát. 
A homéroszi epika sem annyira a klasszikus miífaj mintapéldánya 
lesz ezután, hanem inkább egy autochton nemzeti kultúra eszményi 
kezdetének tekil1tik. A költészeti primitivizmus pedig a klasszikus 
míífají kánonokon kívül eső ősköltészet nyomait keresi vagy 
konstruálja meg a polgári nacionalizmus historizmusának lelkes 
lázában, a népdal- és balladagylijtésektől Macpherson Ossziánjáig. 
Ennek a klasszicista mllfaji és stíluskötöttségeket szétfeszítő, a 
uyelvfejlődés racionalista nyligcit félretolni akaró nyelvi primiti-
vizrnusnak szószólója Diderot is: 

„En général, plus un peuple est civillisé, poli moins ses moeurs 
sont poétiques; tout s'affaiblit en s'adoucissant." „Plus de verve 
chez les peuples barbares que chez les peuples policés ... Partout 
décandence de la verve et de la poesie, a mesure que !'esprit philo-
sophique a fait des progres ... sa marche circonspecte est ennemie 
du mouvement et des figures. " 23 

A nyelvi és költészeti primitivizmus irányzatai H erder nyelv-
regényébe torkollnak. A nyelv életkorairól, a korai fokok poétikus-
ságáról s a későbbi fokok filozofikusságáról szóló, az egyes nyelvek 
organikus fejlődését megjeleníteni szándékozó hasonlata nagyon 
népszerli volt a maga idejében, s elvégezte a maga dolgát a nyelv-
fejlődés felszabadításában. Viszont az az érdekes, hogy az ebből 
az elméletből származó következményeket, mely szerint a nyelv 
önfejlődésének zavartalanságát saját szükségszerű fokozatain 
keresztül biztosítani kell, s ebből következően mindenfajta erő
szakos mcionalista beavatkozást e fejlődés menetébe el kell vetn i, 
ő maga sem t udta elméletileg következetesen keresztülvinni . Frag-

tül erősen hatol;b a nálunk is ható német Sturm und Drang elméletre. Náluk 
,;szont kírout,a,tható Vico h atása 1. Borinski, J(arl: Die Antike in Poetik und 
Kunsttheorie II. Leipzig, 1924. 186. Talán ily közvetett úton hozzánk is el· 
juthatott valami Vico Homérosz-felfogásából. 

22 Lowth, Robei·t: De sacra poesi H ebraeorum. Oxonii. Oxford, 1753. 
t3 Diderot, Derllis: Oeuvres completes . ed. Assezat-Tourneu:x Paris, 1875 -

79. XI. 131 - 132. Id. Wellek, René: Geschichte cler Literaturkritik 1750-
1 30. Darmstadt, 1959. 596-97. 
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mentjeinek első kötet<' \'égén felveti a n.velvi ide!íl problematiká-
ját., t\, sokoldalúan , mind a költőiség, mind a filozofikus egzaktság 
il:ányában az eszményi mértékig fejlesztett nemzeti nyelv prog-
ramját. Ennek érdekében pedig a nyelvújító tevékenységet is 
helyesli . Természetének és érdeklődésének sokoldalúságából is 
származó eklektikussága ily módon még a Sturm und Drang-
korszaka elméleti előkészítése folyamatában sem engedi elszakadni 
a klasszicista nyelveszménytől. 

S ami az elméleti fejlődést leginkább befolyáAoló Herderre jel-
lemz{í, az töhhé-kevéshé jellemzi a hatáAa a.Iá keriilt. ír6kat éi. 
nyelvészeket is. Az irodalmi nyelv mcg(1jítá1-1ának, idegonszeríí -
ségektiíl sem irtózó g1izdagíiásának korábbi harca Klopstock és 
Gottsched között most megismétlődik Wieland24 és Adolung vitá-
jával, s míg Wieland s nyomán Goethe, Schiller, Voss, akikre 
Kazinczy legtöbbször hivatkozik, olyan érvekkel emelik magasan 
a korabeli társalgási nyelv fölé az irodalmi nyelvet, melyek a 
nemzeti irodalmi nyeh'ek felemelésének hagyományos klasszicista 
érv készletéből is merítenek, addig Adelung a lapos felviJágosodási 
perfelctibilitás-hitből táplálkozva Herder orga11ikus nyelvregényét 
dogmatikusan szegezi szembe az írói törekvésekkel. De az frók 
által megújított nyelv sem valamilyen költői primitivizmusba 
torkollik: Goethe népdal-korszaka is klasszikus korszakának adja 
áh a helyét, mint ahogy nyelv- és költészetszemléletük is a pre-
romantikus tendenciák által némileg meglazított és modernizált, 
több égtáj fölé tájékozódó, mégis klasszikus műfaji és emberi-
művészeti eszménybe torkollik bele. 

Ehhez hasonló fejlődést figyelhetünk meg Franciaországban is, 
ahol D iderot és a fran cia preromantika nem tudta megrendíteni 
a század végére újra klasszicizálódó irodalmat, melynek modernebb 
életérzése leginkább az egyoldalú latinitás helyott újra graecizá16 
Ohénier-ben nyer alakot, s Angliában is, ahol pl. az Osszián-tanul-
mányában25 a 60-as évek elején még egyértelműen primitivista és 
preromantikus Blair 1780-ra valamennyi ilyen törekvését, és ered-

u lVielancl, Oh. 1!11: Über die F1·ago \Vas ist Jioc:hteutsch und einige damit 
verwan<lten G<>gcnstande. Der Teutsche MerkUl'. 1782. és SammUiche Werkc, 
Supplcmcnte V J. B. 1 7()8, 297. Kazinczy le is forditoLto. később, m egjelenf. 
o. Fels6magyiiro1·szúgi Mincll'vában: Wicland Adehmg f'llrn: Mi a Tiszlu 
Németség? 'fükö1'Ül azoknnk, kik nyclvrontúsl emlegetnek, s ezL kérdezgr· 
lik: Mi a. Tiszta 1\Iagya1'Ság? - s iutilsül a szc1·felett mt•részeknek. 1825. j(1I. 
265-286. 

t:; Bl<tir, Htt(/li: Disscrtalion 011 ihe \Vol'ks of Ossinn. London, l 7Ci5. 
Nálunk Sincd-Dcnis Osszión·::íldolgozósai11rik 1 r. köl<'l(lhon megjd1·nt n~mc•t. 
fordítn1uín ken·szLiil holott. 
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ményét egy némileg modernizált, a hagyományos kereteket mégis 
megőrző retorikába26 ömleszti bele. 

Erdemes volna még részletesebben foglalkozni a német század-
forduló olyan nyelvészeti tanulmányaival, melyek talán még a 
klasszikusok gyakorlatánál é::; elveinél is inkább hatottak nyelv-
újítóinkra;: Mivel azonban eddigi szakirodalmunk Thienemanntól27 

és Simai Odöntől28 kezdve a legújabbakig ezekkel bőségesen fog-
lalkozott, megelégszem csupán Daniel Jenisch Vergleichungjának29 

megemlítésével. A nyelvhasonlitásnak ez a ayelvesztétikai célú 
változata, összefüggésben a Querelles des anciens et des modernes 
egész európai XVill. századunkon végighúzódó Yitáíval, kereste 
a választ arra a kérdésre: a stílusértékek milyen hierarchiája alap-
ján lehet megnyugtatóan eldönteni: vajon az antik nyelvek maga-
sabb rendűek-e a maguk szintetizáló természetével, vagy az anali-
záló és ennyiben is empirikusabb szemléletű modern nyelvek: a 
görög nyelv tekintélye azonban olyan nagy volt, hogy még a pre-
romantikus stíluseszmények hatása alatt megfordított stílusérték-
hierarchia is legfeljebb egyenértékűnek merte állítani a modern 
nyelveket. Jenisch tanulmányába11 történetileg kialakult, egymás-
sal homlokegyenest ellentétben álló stílusértékek ugyanolyan nyu-
godt, eklektikus egymás mellé helyezettségükben jelentkeznek, 
mint Herdernél a költői és filozofikus stílusideál egyidejű fejlesz-
tésének saját preromantikus rendszerével is ellentétben álló köve-
telménye. De épp ez az „egészséges ", a történetileg kialakult szélső
séges stilusideáloktól eltekintő pragmatizmus lehetett a gondolko-
dónak másodrendű, csak közvetítőnek kiváló Jenisch tanulmányá-
ban annyira megkapó pragmatikus magyar nyelvújítóinknak, akik 
a magyar nyelv mind tudományos, mind szépirodalmi téren való 
elmaradottsága által kényszerítve egyszerre kellett hogy foglal-
kozzanak a nyelv sokoldalú fejlesztésének feladataival. 

Körülbelül ez az európai nyelvfilozófiai háttér hatott nyelv-
újításunln-a. A korai romantika nyelvi gondolkodása, mellyel 
néhányan foglalkoztak ugyan, és erősen hatott is nyelvújítóinkra, 

zc Hlair, Hugh: Lecturcs on rhet,oric and belles lettres. l 783. i\fogyul"ul 
Kis János fordításában Blair Hugo rhotorikui és aestli fl likai leczkéi T - TI. 
Buc.Ja, 1sa8. 

27 Thienemruw , TivrtÚ(tr: Német és magyar ny<'lvüjít,ó törekvések. Rp., 
19 L2. 

u Simai Ödön: Kuzinczy nyelvújíLá.qa e. Lanulmánya a l\CNy "\T. évfolya-
mától kezdve több mint egy évtizeden át jelent meg egyre ritkább folylatú-
sokban, s a Kulcsúr-féle pályázatra bofoLoLL művek ismci·tcléséig jntott el. 

29 .Jenisch, Drmiel: PliiJosophisch-kl"iLische Vergloicl1ung und Wünligung 
,-i~rzohn nlt en un<l n ouern Sprn.nhC'n Enmpcns. B odin, l 796. 
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tartósahh hat.ást mégis csak olyan elemeiben gyakorolt rájuk, ame-
lyekuen e: vreromantikus fejlőcl6M folyiat.ója volt. A német romatika 
nyelvfilozófiai irányzatai inkább a kibontakozott magyar rnma-
t.ik:1 korában hatottak, amikor szűkebb értelemben vett nyelv-
újítási korszakunk már lezárult. 

A magyar nyeluújftá.s nyelvfilozófiai alapjai 1795 előtt 

A nemzeti nyelvűség előmozdítója nálunk is a reformáció volt, 
de ennek megfelelően a XVI. század második feléig a nemzeti nyelv 
is elsősorban a vallási küzdelmek szolgálatában állott. Noha a 
század harmadik harmadára magasrendű s a korszerű európai 
irodalmiság reneszánsz és manierista stílusjegyeit magán hordozó 
világi költészet is kiu.lakult nemzeti nyelvünkön, melynek hagyo-
mányai Zrínyiig húzódnak, a refeudalizáció következtében, az 
ellemeformáció kiújuló vallási harcai közepette a népies barokk 
olyan stílusjegyei alakulnak ki - természesen a nagy egyházak 
kereteiben némileg eltérő stilushagyományokra támaszkodva, mert 
pl. a reformáció nevelési intézményei évszázadokon át tovább 
örökítik a Károli-biblia nyelvezetét, sőt az idő múlá.sával, fordu-
latainak archaikus, méltóságos ízt kölcsönözve, hatását szinte 
csak növelik - , melyek nem kedvezőek a magas, a köznyelvtől 
eltérő európai irodalmi nyelvek modern irányzatainak befogadási 
folyamata számára. Ráadásul ugyanennek a refeudalizációnak 
következménye a tudományok nyelvének visszalatinosítása, 
amelynek során az első magyar purista mozgalom, a Geleji Katona 
István nevéhez föződő ortodox kálvinista nyelvtisztítás eredmé-
nyei is veszendőbe mennek, egy olyan időszakban, amikor a ter-
mészet- és társadalomtudományok rohamos haladása rendkívül 
kibővült szakterminológiát teremt a fejlődés élvonalában dolgozó 
országok részben nemzeti nyelvű s egyre inkább elnemzetiesedő 
tudományos irodalmában. 

Igaz, Európa-szerte is tovább él a latin, épp a kor természet-
tudományos haladásának néhány mérföldkövét jelző könyv e nyel-
ven születik meg. Newton és Locke, Leibniz és Vico is írnak lati-
nul, de az újkor laiinjának, a franciának elterjedtsége is növekszik. 
Ezzel a tendenciával szemben nálunk a tudományosság egyedural-
kodóan latin nyelve ugyan nem feltétlenül anakronizmus, mégis a 
nemzeti nyelvű modern kultúra. létrehozásának béldyójává válik. 

Ahogy a felvilágosodás korában a társadalomátalakító célú 
moralitás és didakticizmus eluralkodásával időlegesen háiiórbe 
szorul aszépirodalmiság autonómiájának már a XIV. Lajos udvara 
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körül kialakult viszonylag magasa.hb fokA., megint nem csoda, hogy 
ennek a 11yugati felvi lágosodásnak: a hatása aln.tt am i első modern 
n yelvi programunk, Bessenyei röpirataiban és esszégyűjteményé
hen, A líolm-ihan, elsősorl>an a nemzct.i tudományos nyelv ijesztő 
lem<Lra.dását <LlrnrjtL l>clioz ni , tL :-szépi rocla.lom nyel vének ilyen igé-
nyeit nem különbözteti meg . Egyébként bármily na.gy szerepe is 
van a nyelvújítás 1795 előtti szakaszában a szépirodalmi célú for-
dításoknak és az idegen formák, idegen ízlés meghonosítá,.-,ára 
törekvő egyéni írói próbálkozásoknak, nftgyjából erre az egés:r. 
korra érvényes az, amit Gáldi L ás;1,l6 mond, hogy ajá nlatos meg-
különböztetni a neológia teremtette nyelvi anyagban a szü kség 
által, illetve az esztétika i cél, a nyelv i harmonia igénye által létre-
hozott. réteget,a0 s hozzátehetjül<, neológiánkat ebben a korban 
inkáhb a szükség ve:r.órli, mint a ki ftlaku lt és t isztázott esztétilmi 
cél. 

l\faga a tudományos nyelv magyarosítása rohamléptekben indul 
meg Molnár János Fizikájával és Dugonics Andrásnak a matema-
tikai terminológiájával, s e próbálkozásokban R évaiig nagyon sok 
tudósunk vesz részt. Azonban a sok szerencsétlen és erőltetetten 
magyarra foTdított term inus technicus némi kiábrándulást és 
visszaesést okoz, sokan visszatérnek a latin szakszavakhoz, sőt 
szak:nyelvhez, s a tudományok nyelvének teljes elmagyarosodása 
csak a reformkor túlzóan purista hullámaiban valósul meg. Igaz, 
szaknyelvünk a későbbi ortológus és neológus hullámok során 
jórészt mégis megszabadul ezektől a túi?;ásoktól, és részben rehabi-
litálja a nemzetközi műszavakat, amikor kiirtja az éleny- és légeny-
szerű, J ókai regényeiben még csak úgy hemzsegő szavakat, melyek-
nek értelmezéséhez a mai olvasónak már megint szótárt kellene 
mellékelni. 

Annál fontosabb viszont a Bessenyei-féle áttörés a magyar 
nyelvű értekező próza irányába, valamint Rát Mátyás körének, 
a Magyar Hírmondó szűkebb gárdájának kísérlete a magyar újság-
írás nyelvének megteremtésére. Ezeknek eredményeit a szaporodó 
bécsi napilapokban, valamint a kassai Magyar Museum és a komá-
romi Mindenes Gyűjtemény után örvendetesen felvirágzó folyó-
irat-irodalom értekezéseiben figyelhetjük meg. De épp ennek kap-
csán, a Magyar Hírmondónak abban a korszakában, amikor Bar-
czafalvi Szahó Dávid szerkesztette, kisebb mértékben pedig ezt 

30 Gáldi, László : L a néologie en Europe cent;rale et orientale, in: Li Ltéra-
tme hongroise, littcrature européenne. Bp., J 964. 277. 1. még Gáldit ól: 
L'état de Ja longnc hongroisc a l'époqnn des Jumieres, in: Les Lumior<'s en 
Hongrie, en Eurnpc Cen Lralc ot en fü rrope orien Lale. Bp.,l 971. 73. 
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megelő:,-;ően, Hévai i:;zerkei:;ztősógének hónapjaiban is , a legéleseb-
ben ugranak ki azok a tendenciák, melyek a köz- és szellemi élet 
nyelvének megmagyarosítását felvilágosodásunk egész első szaka-
szában a leginkább jellemzik: a túlzó purizmus jegyei.31 

Ebben a tekintetben a mérsékelt purizmus Bessenyei-féle vál-
tozata mindenképpen indokolt volt, a tudományok és a közélet 
nyelvének olyan fokú visszalatinosodása után, ami a XVII. század 
végétől kezdve az 1770-es, 80-as évekig végbement. De már Besse-
nyei felvilágosult fordulatát és nyelvi programjának kialakulását 
is csak részben lehet megmagyarázni a latinos műveltségtől való 
elszakadással, a felvilágosult francia kultúrával való megísmerke-
déssel. Még jelentősebbnek tűnik az a hatás, amit a velünk egy 
államszervezet keretei között élő osztrák-németség és a hazai 
németség felvilágosult jellegű irodalmi fellendülése gyakorolt rá. 
Barczafalviék purizmusát a szakirodalom a II. József nyelvrende-
letében kifejeződő német kulturális expanzió fenyegetése elleni 
önvédelmi gesztusként szokta értékelni. De a 80-as évek második 
felének és a 90-es évek fordulójának túlzó purizmusát legalább 
oly mértékben befolyásolta - eszközeiben és érveinek kialakítá-
sában - a német kultúra hatása, beleértve a német felvilágosodás 
korának modernebb racionalista alapú purizmusát is, de talán még 
inkább a XVII . századi Sprachgesellschaftokét, melyeknek az ön-
védelmi jellegű, franciaellenes purizmusa rokon húrokat pendített 
meg a magyar nemesi nemzeti ellenállás ideológiáját kifejező olyan 
röpiratokban is, mint Decsy Sámuel Pannóniai Fénikszében 
(1790) .32 

A nemzeti öntudat megnövekedésének purista jellegű jele az is, 
hogy a 90-es évek elején, a Görög-Kerekes - Nunkovics-féle pá-
lyázattal és Aranka erdélyi nyelvművelő társaságának működésé
vel is összefüggően fellendülő nyelvtarw:odalmm1kban, még a leg-
színvonalasabban sikerült művekben, Gyarmathyéban33 és Földié-
ben34 is, legalábbis a nyelvtani terminológia megmagyarításának 
igényében purista, következetesség uralkodik. Ehhez viszonyítva 
Réva.i visszatérése a latin nyelvhez nagy tudományos nyelvtaná-
ban, valamint Verseghy Tiszta magyarságának, Magyar Gramma-
tikájának és Feleletének. magyar nyelve mellett német nyelvű 

31 Simai Ödön: A Magyar Hírmondó újításai Bartzafalvi előtt. MNy 1911. 
249-259. J(ókay György: A magya1· hírlap és folyóirat -irodalom kezdetei . 
(1780-1795.) Bp., 1970. 159-169., 197-228. 

az l. Thienemann, T.: I. m. 3. 
33 GJ1armathy Sámuel: Okoskodva tanító magyar nyelvmester könyv. 

S'.leben, J 794. 
a4 Földi János grammatikú.ja. HMK tár 28. Bp., J9~2. 
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grammatikái és Analyticájának, nagy összefoglaló művének latin 
nyelve (még az 1810-es évek második felében isi) rendkívül szimp-
tomatikus elfordulás a rendi nacionalizmus kezdő korszakának 
primitívebb puúzmusátóJ. 

De ha nem is ez a leglátványosabb és legjellemzőbb vonása a 
1795 előtti magyar nyelv(1 jításnak, maga az irodalom nyelvo is 
rengeteget változott ezekben az évtizedekben, mégpedig a korábbi 
évszázadban nagyjából átaludt európai irodalmi fejlődés hirtelen 
beáramlása következtében. Ennek a beáramlásnak két oldala 
vizsgálandó (melyek egymással szorosan összefüggnek, és csak 
módszertanilag választhatók el): 1. a versformákkal való gazdago-
dás és ezzel szoros összefüggésben a prozódiai viták és verstani 
elméletek beáramlása, 2. a fordításirodalom rohamos mennyiségi 
megnövekedése és elméleti problémáinak vitatása a kor periodikái-
ban, illetve magánlevelezésében. 

1. Bessenyei versreformjának, a páros rímű tizenkettős bevezeté-
sének is nagy jelentősége van, de mindez eltörpül az antik vers-
formák, valamint a nyugat-európai versidom adaptálásának jelen-
tősége mellett. Az pedig ma már elég világosan látszik, hogy a 
korábban latinul verselgető papköltőink magyar nyelvű megszó-
lalásához a nemzeti érzés általános fellobbanásán kívül nem any-
nyira saját újlatin költői gyakorlatuk járult hozzá, mint inkább 
a modem német költészet klasszikus formáinak kialakulása, kisebb 
mértékben az anakreontika és anakreontikus óda, döntő módon 
pedig Klopstoek fellépése, valamint göttingai Hainbundjának 
költői gyakorlata. 

A. francia és angol reneszánsz kísérletei az antik ódaformák meg-
honosítására, s különösen a szinte szabad pindaroszi ódaforma 
nagy sikere után a német xvm. század derekán történnek az első 
sikeres kísérletek modern, hangsúlyos természetű nyelvben a 
Horatius által közvetített szorosabb görög óda.formák meghono-
sítására és az ehhez szükséges prozódiai elvek .kidolgozására. Nem 
csoda, hogy csaknem valamennyi deákos klasszicistánkról fenn-
maradt olyan anekdota, mely magyar nyelvű antikos verse1ésének 
kezdeteit a németekkel való versenyzés igényére vezeti vissza. 
Azt pedig szakirodalmunk elfogadhatóan bizonyította, hogy De-
nis bécsi körének Klopstock-recepciója s eredményeinek tovább-
közvetítése a magyar jezsuita rend, de Révai esetében pl. a pia-
rista rend papköltői felé is mily jelentőségű volt deákosaink, sőt 
egész korabeli irodalmunk fejlődésében.35 

35 Különösen JuhéuJZ Geruely: Klopstook magyar utókora.. Bp., 1935. 
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Viszont antikos versidomunk kiképzése és behozása nyelvünkbe 
nemcsak a nyelv hangjai természetének, az időmérték-viszonyok
nak tisztázását követelte meg, hanem a nyelv anyagának alkal-
masabbá tételét, szavaink megrövidítését, az affixumok hanyag 
felhalmozása során történelmileg elviselhetetlenül meghosszabbo-
dott, s ezért csak ba.rokkos grandiozitásra képes versnyelvünk 
megnyesegetését. Ezért, ha az alapok lerakáea, az első klaFszikus 
versek megfrása, a legfontosabb prozódiai elvek tisztázása klasz-
szikus triászunk érdeme is, a modern eu1·6pai klasszikus költészet 
formai-nyelvi gazdagságának és rokokós-érzelmes könnyedségé-
nek behozása költészetünkbe a böltys A tanítványt fró Kazinczy 
és a.z antikos formák meghonosításáva.J is kísérletező Csokonai, 
valamint debreceni köre érdeme. 

De a Ráday-vers, vagyis a nyugat-európai, rímes-időmértékes 
formák meghonosításában is nagy szerepe van Csokonaiéknak. 
Igaz, hogy ennek során nem riadtak vissza a szélesebb értelemben 
vett leoninus-költészettől, tehát az antik formák, különösen a 
disztichon és az anakreontika megrímelésétől sem, melyet pedig 
Ka.zinczyék ortodoxabb klasszicizmusa már Ráday idejében is, 
de különösen a századforduló után ízléseltévelyedésnek JJélyegzett 
- azt hiszem, ma elnézőbbek lehetünk iránta - , mégis mind-
ezzel költészeti formáink gazdagításához járultak hozzá. 

Hogy egyébként is nyílt (s egyik leginkább befogadó) jellegű 
irodalomtörténeti korunk egyik legnyíltabb (s természetesen 
ugyanakkor legeklektikusabb) köre volt a debreceni kör, arra jó 
példa, s a kálvinista Róma vonzáskörében könnyen magyarázhat0 
példa Földi János érdeklődése a héber költészet Lowth püspök 
által kifejtett elmélete iránt (mjnt róla írt ismertető tanulmánya 
is bizonyítja).36 Nyilván az empirizmus uyelvfelfogására emlékez-
tet az a rendkívüli érzékenység, mellyel a különböző népek és 
kultúrkörök sajátos poézisének színeit igyekszenek végigkóstol-
gatni Csokonaiék, ezzel is Herder Stimmen der Völker-programjára 
emlékeztetően s a klasszikus évtizedén túljutó Goethe West-öst-
liche Divanjának orientalizmusát is rokonabbnak érezzük Csoko-
nai kései anakreontikájával, mely az ókori éi; u. XVII- XVTIJ. 
száza.di olasz és német anakreontika ::;tílusjegyein kívül l1ám_!llatra 
méltó finomsággal egyesíti a héber szerelmi költészet ( Enekek 
éneke), Háfiz perzsa költészet.e s a modern szentimentalizmus 

30 Földi János: Elmélkedés a Sidó Vers-írásról. Magyar Hírmondó 1792. 
II. 906. Ism.: Mixich Lajos: Földi J ános költeményei. Bp., 1911. 52 - és leg-
újabban Horváth Iván: A grammatikai szemlélet kezdet.ei a magyal' VOL'SOl-
méletben. ItK 1972. 3. 290. 
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szinte légiessé fino111ítot.t, jegyeit. S <L nordikusLól a, ma.gyar nép-
költészetig terjedő érdek lődéso nagyon is megérdemelte Csokonai 
és H erder rokonságának, egyetemes érdeklődésük közösségének 
azt a felfedezését és méltatását, mely Szauder J ózsef 1970-es deb-
receni előadásában hangzott el. 37 

2. A fordításirodalomban több irányzatot figyelhetünk meg, 
ennek megfelelően többféle csoportosításával is találkozhatunk 
a korabeli elméleti irodalomban, de csak két n,lapvető irányzatról 
beszélhetünk. Az egyik az adaptáció szélsőségéig elmenő szabad 
fordítás vagy átdolgozás, a másik a többé vagy kevésbé szigorú, 
az eredeti formáit és hangulatát is áthozni akaró és pontosságában 
csak a magyar nyelv lehetőségei által korlátozott szövegfordítás. 

Az előzőnek Mészáros Kártigá11ija óta számtalan példája van 
a Bácsmer;yey Kazinczyján és Kármánon keresztü l egész Verseghy 
regényeiig, lírában legszebb példáit Csokonai csodálatos újjá.alko-
tásai nyújtják, pl. Kleist-átdolgozásai, különösen a teljesen új 
ihletanyagát is felvevő, gyökeresen átalakított s mégis az eredeti 
gondolati felépítéséből oly sokat megőrző Szerelemdal a csikóbőrös 
kulacslwz. Bár az ilyen eljárás csírái már a XVII. századi klasszi-
cizmus fordítás irodalmában is megtalálhatók, mégis 6pp az empi-
rista nyeh·tendenciákkal függnek össze, s ezért inkább a moder-
nebb, locke-i és diderot-i nyomokon járó európai fordításirodalom 
képnselőjének tűnt pl. a maga korában a szabadabb fordítás mel-
lett kardoskodó P éczeli . Az empirizmus nyelvszemlélete nem hisz 
ugyanis abban, hogy a tcljei;en su.jútos valóság6lményt kifoje7.Ő 
egyedi nyelvek bármelyikébfü egy n.dott szöveg minden veszteség 
nélkül átültethető egy másiklm.38 

Érdekes, hogy a gyakorlatában eb.kor még eklektikus Kazinczy 
i;zorosabb Gessner-fordítása mellett is, éppen a Bácsmegyey eljá-
rása által bizonyíthatóan mennyire a később elátkozott empiriz-
mus hatása alatt áll. Forclításgyako1fatánál még nyilvánvalóbban 
bizonyítja ezt idegens?.6-használatána.k Ru?.siczky E va által elom-
;r.ett tendenciája.3u K azirH"zy a jórészt bár nem mi ndon esetben 
- racionalista. purizmus el\'i ellensége ohLen az időben, ezt mu-
tatja Btirczafalvi Szir1i·árljáról írott, bínífaLa i1>, még inkábh Brírs-
megyeyjének stílm;a. Ön1111Lg1~ i s t,ji;ztálm.n VtLll u,zzrd, hogy korárHtk 

3 7 Szauder JóZ8ef: Csokonai poétikájához. ln: Mesterség és alkotás. Tanul-
mányok a felvilágosodás és u. reformkot' magyar irodalmából. Bp., 1972. 
66- 102. 

38 Oassirer, Ernst: I. m. 82. 
39 Ri1zsiczky Éva: Kazinczy úllá.<>foglalúsa uz idegen szavak kérdéséb('ln. 

ln : Dolgozn~ok a magyar il'odalrni nyelv (·s st í111s történctéliól. Bp., l !JliO. 
147-148. 
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„magyar" társaJgási nyelvét jelenítette meg ~t regénye h.~pj<iin 
hemzsegő rengeteg idegen szóval: „T udom, hogy az itt olly gyak-
r u.n előforduló idegen szók miatt, sok Íróink litterátori eretnek-
séggel fognak vádoloi ... Ebben nem a Töt•ténetet-kölW, hanem 
maga Bácsmegyey szóll, mégpedig levelekben és barátjaihoz, kik 
olly szerencsés nevelést nyervén mint ő maga, barátjoknak idegen 
ugyan, de a nagy-világban mindenek előtt esmeretes sza.vait ér-
tették. E zeknek meg-tartása kedves negligéet ád Románom-
nak ... " E z az elm~lcti érvelés éppen azt bizonyítja, hogy Kazin-
czynak akkor még nem volt szánd6ka a kora társalgási nyelve, ha 
úgy tetszik , köznyelve fölé klasszikus minták alapján fölemelni a.z 
irodalmi nyelvet, noha a Bácsmegyey előszavának tan ulsága sze-
rint a tragédiák stílusigényével a fentebb nem irányában már· tisz-
tában voJt. 

i\l ég:)em véletlen, hogy Batsányi forditástaoulmányának meg-
jele11ésótől kezdve mind gyakorlatában, mind clmóletóbcn a klasz-
szicisb.t igényű, szoros fordítás híve lesz. En·e való ösztönös hajlan-
dóságát jelezte már az is, amikor Báróczy fordításait lelkes „sikon-
gatásokkal" olvasta, és lényegében egész életén keresztül mintájá-
nak tekintette abban a törekvésben, hogy a magyar nyolv nehéz-
kessége miatt hosszadalmas, az eredeti szövegnek általában több-
S7.örösére elnyúló magyar szöveget az eredeti stilisztikai feszessé-
gére, rövidségére kaptázza, sőt az eredeti gallicizmusainak tükör-
fordításával idegenszerű szólásokat is behozzon nyelvünkbe, í1j 
idiofomrnsokat kénvszerítvo rá. 

A nyelvek uni ve'í·zális egységében hi vő racionalista ldu.ssziciz-
mus előrenyomu ló szoros fordításprogramja azonban obLen a kor-
szakban még nem tudja kiszorítani a nemzeti nyelvek egyszerisé-
gét hangsúlyozó empirizmus szelleme által inspirált forditáselve-
ket. Dominánsabb helyzetbe csak Kazi nczy fogsága után jut, 
részben saját, részben tanítványai tevókenységében. Ugyanakkor 
Batsányival annyiban már itt sem egyezik nézetük, hogy az utób-
bi elutasítja az idegc111;zerűségeket. A nemzeti ellen{-i.llás szeJlerné-
WI ihletett folf<>gtlHtdmn később - féílog Herder hatására - még 
jol> ba.n eWtérbo nyon111 lnak az ompi1·i:1.mns 11yelvs:1.oml6let611ek 
elemei, s a K<:i:1. i1 w:1.y-L'6Jo „nyelvro11tás" ogyik legelkeseredetteblJ, 
egyben legidőszerűtlenobb ellenfelévé válik. 

Viszont leegyszerűsítés volna a forclításvitában képviselt állás-
pontja alapján bárkit is a kor írói közül az empirista vagy a racio-
nalista nyelvszemlélet táborába sorolni . Inkább időleges dominan-
ciáról lehet beszélni egy-egy életm<ivön belül, mindkét tendencia 
egyidej ű jelenléte mellett. Batsányi foj lőclésével ellentétben K a-
zinczynál a racionalizmus megerősödését láthatjuk majd az empi-
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rizmus rovására, míg Földinél, akinek verstani és költészetelmé-
leti nézeteiben antiklasszikus hatások felhalmozódását figyelhet-
tük meg, egyrészt a - ha eleinte leoninus-formákban is megvaló-
suló - nagy előszeretetet figyelhetjük meg az antik formák iránt, 
az })edig köztudomású volt korában is, hogy a Kazinczyénál jóval 
f:zorosabb Anakreon-fordítás híveként éles vitát folytatott az 
Orpheus szerkesztőjével és barátjával e kérdéselu-ől levelezésük-
ben. H ogy ez a vita milyen elevenen élhetett a kor tudatában, azt 
a Debrecenben nevelkedő és akkor már Kazinczy-tanítvány Köl-
csey egy mondata is őrzi, Csokonai-recenziójából idézve: „Földi 
úgy jelent meg a filológiában, mint purista, s a fordításban, mint 
szoros fordító. "40 

* 
A nyelvek univerzális egységében hivő racionalizmusnak a ma-

gyar nyelvművelők közt is megvan a maga prófétája ebben az 
időben, Kalmár György személyében, aki az angol és francia, 
XVII. századi általános grammatikai törekvések legjobb magyar-
országi ismerője volt, 1770-es Prodr01nusában pedig a magyar 
nyel\ fejlesztésére is megtette javaslatait, de külföldön többre be-
csülték, mint itthon, ahol Kazinczy és kora csodabogárnak tekin-
tette, s így a magyar nyelvújítás ügyét nem nagyon befolyásol-
hatta. 

Ezzel szemben a nemzeti érzés feJlendülésétől is támogatva, 
az 1795 előtti fejlődésben egyre inkább elszaporodnak a.zok az 
elemek, melyek az empirizmus modern nyelvelméleteinek - leg-
többször nem k özvet len , csak á ttételes - befolyását mutatják. 
Pedig még ekkor a közvetlen esztétikai és irodalomszemléleti gon-
dolkodásban az empirizmus által megindított nyugat-európai fej-
lődés kezdeti fokait is alig érjük el. Költői gyakorlatukban Ver-
seghy is, Csokonai is megközelítik az irodalom zeneiségének a pre-
romantikus elméletekben megkövetelt fokát. Verseghy értekezik 
is a muzsikáról, de 1793-as Mi a Poézis1-e elvi fejtegetéseiben 
korábbi, a Magyar Museumban megjelent tanulmányaihoz hason-
lóan , csa.k annyiban la.zítja az abszolút szép esztétikájának és 
a hagyo mányos retorikáknak műfaji gondolkodásrendszerét, 
ameddig mintái, elsősorban a német felvilágosodás egyik legna-
gyobb hatású populáris esztétikusa, Sulzer eljutott az empiriz-
mus elemeinek felszívásában. 

Kifejezetten nyelvfilozófiai gondolatok hatására ritkábban buk-
kanunk azoknál az íróinknál, akik a nyelvmlívelés élvonalába tar-

co K ölcsey Ferenc: Összes művei. Bp„ 1960. 405. 
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toztak, még ha egyúttal grammatikusok voltak is, mint Révai 
és Verseghy . Az empirizmussal beoltott felvilágosult racionaliz-
mus legnagyobb neveire többször hivatkozik már Bessenyei, 
s A Holmiban folytatott vitája az idea innata elméletével szin-
té11 az empirizmus ismeretelméletével való érintkezésre utal. 
Condillac, sőt Helvetius szenzualizmusa is inkább ismeretelméle-
tével hat és valláskritikájával, s ha Condillac nyelvelméletének 
ismeretével számolhatunk is pl. Verseghynél, ott sem korai szen-
zualista nyelvkeletkezés-elméleti művének ismeretéről van szó, 
hanem egy későbbi, pármai korszakából származó történeti mű
vének német fordításban való olvasásáról.41 E mű pedig már er6-
sebben hangsúlyozza Condillac nyelvelméletének nicionalista 
oldalát, a nyelvi kalkulus és az operáció, kombináció jelentőségét, 
felvilágosult nyelvkrit ikát gyakorol, ugyanakkor viszont peda-
gógiai célzatából kifolyólag is, gyengíti a valláskritika elemeit. 
De a Proludium egyetlen, alig oldalnyi terjedelmű, nyelvfilozófiai 
kérdésekkel foglalkozó paragrafusa inkább Herder nyelvelmélo-
tének ismeretére utal, mint ahogy azt Szauder J ózsef Verseghy 
és H erder című tanulmányában42 bebizonyította; igaz, a nyelv 
t ulajdonságai közül azt is kiemeli, hogy a szavak nem a tárgyak 
tulajdonsága.it fejezik ki, hanem absztrakt. jellegűek , s oz a jellem-
zés az empirizmus és szenzualizmus nyelvelrnéleteiben egyaránt 
központi probléma, azonban az a kiemelés, ho~y a szavak csupán 
nevek, Herder Ideenje megfelelő részének teljes átvétele. Ebből 
is világos, hogy Verseghy Locke nyelvfilozófiáját is herderi közve-
títéssel ismerte meg, míg Herder nyelvelméleténck Sturm und 
Drang, preromantikus nyelvesztétikai oldalát ekkor sem hang-
súlyozva, a nyelvnek eszközjellegét, a kultúrával való összefüggé-
sét, a művészeteket és tudományokat előmozdító jellegét emeli ki, 
jellegzetesen felvilágosult módon. De épp Verseghynek ez a műve 
azt is igazolja, hogy e nagyon csekély nyelvfilozófia i tanulság is 
inkább a.z adelungi közvetítés egyoldalú torzításában jelenik meg. 

Ekkor már Adelung a fő tekintélye korabeli nyelvészeti irodal-
munknak. Nagyvonalú s az egyetemes latin grammatikák béklyó -
jától jórészt megszabadult, az önálló nemzeti nyelvek sajátossá-
gainak leírására alkalmassá vált nyelvtani rendszere, nyelvkelet-
kezés-elméletével összefüggő Wurzelworttheorie-ja, nyelvfejlődés
szemlélete s különösen mérsékelt, az irodalmi nyelv igényeivel 

u Verseghy [Ferc110} F ra11cisci: Proludium in institut.ioncs linguae hun 
garicae ad systema Adelungianum. Pest, 1. 793. 84 - 85. 

42 Szauder József: Verseghy és Herder. Tn: A romantiko. tíljún. Bp., 1961. 
144- 146. 
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szemben pedig csaknem kon;oervatív ortológusnak tekinthető 
nyelvművelő programja egyaránt hatott . .Abban a tekintetben 
kevésbé követték íróink, hogy az irodalmi és művelt köznyelvet 
egyetlen német dialektusra, a felső-szászra korlátozta, szinte dog-
matikus elfogultsággal. Bár Kazinczy favorizált felső-tiszai nyelv-
járása, Verseghy t iszai magyarsága némileg hasonlít hozzá. Több-
nyire nem fogadták el az irodalmi nyelv gazdagításának két forrá-
sára, az archaikus szavakra s a tájszavakra kimondott anathémá-
ját sem. Ellenben ebben a korban még többé-kevésbé egyértel-
műen elfogadták a quintilianusi üzus-el méletét, mely a művelt köz-
nyelvet és az irodalmi nyelvet egymástól elszakíthatatlannak te-
kinti. Legfeljebb annyi variációval, hogy Verseghy (Proludium-
ábanés fogság utáni könyveiben még inkább), valamint a Debreceni 
Gra11wnatika kevésbé hangsúlyozza a szókapcsolat művelt jelzőjét, 
núg K azinczynál már ekkor is inkább erre esik a hangsúly, s az 
úzust, a nyelvszokást már ekkor is a quintílianusi „consensus eru-
ditorum" -mal kapcsolja össze. 

A Görög - Kerekes - N unkovics-féle pályázat óriási jelentősége 
az, hogy az empirizmus egyedi nyelvszemléletének hatása alatt 
előrelendítette a latin grammatikától függetlenedő magyar leíró 
n~·eldan ügyét. Igaz, ez a függetlenedés az európai latinitás 
hegemóniáját először megtörő reneszánsz kori héber nyelvésze-
tet is segítségül hívja, nem véletlen, hogy a németországi héber ku-
tatások hag:ományaival és általában a nyelvi orientalisztika ered-
ményeiYel könnyebben megismerkedő protestáns országrészeink 
tudósainak nagyobb részük volt e korszak nyelvtani szintézisének, 
a Debreceni Gra1nmatikának előkészítésében. (Bár a magyar - hé-
ber rokonítás, általában a keleti nyelvekkel való összehasonlítás 
ebben az időben még annyira elterjedt és általánosan elfogadott, 
hogy katolikus tudósaink is élnek vele, Sajnovics lapp-hasonlí-
t ásának s annak, hogy Németországban kezdik hangsúlyozni 
finnugor rokonságunkat, még nincs különösebb hatása e kor 
ma.gyar leíró nyel vtanaira.) 

A grammatika-pályázatra készült legjobb nyelv tanokból, Földi -
éből és Gyarmathyéból kompilálta össze a debreceni szerkesztő 
bizottság a lúres Magyar Grammatikát (1705).43 .Az elmúlt évszá-
zad kutatásai meggyőzően bizonyították, hogy a köznyelvi norma 
kialakításában milyen nagy és pozítív szerepe volt, hogy Földi 
Debrecen környéki és Gyarmathy erdélyi elfogultságait legtöbb-
ször kiküszöbölve s a két grammatika erényei között többnyire 

~3 Magyar GrammaLika, m ellyeL kószíteLL Debroczenbenn egy magyar 
társaság. Béts, 1 795. 
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helyesen válogat ,~a hogyan tett legtöbbs?.ör olyan normn.tíY javas-
latokat, melyeknek hel:·ességét a későblii nyelvi fejlődés igazolta. 
Márpedig a leíró nyol vtanok normatív szerepével kapcsolatban 
Pais álLal kifejl el lok, miszerint uemC'sak a nyelvi állapotot tük-
riizíí, dc a fcjlfídést liefolyfü;oló szerepük, 11ormaképző hatásuk i:; 
fontos, grammatikánk értékelésénél feltétlenül tekintetbe ve-
endők.44 

Kétségtelen , hogy egy tekintetben a ])ebreceni Grammatika 
sr.e„zéíi nem a lcw1r.crc11 esésehhcn válogn.ttak: a nyel vművelés 
k6rdésében . A lap~rn.mnmtiknik egy ike, Földié, is111e1·vo n,z irochl-
mi nyelvvel kn.prso ln.thn.n Wieln.nd és Adelung között lefolyt 
vitát, 44n az irodalmi nyelv számára jóval több licenciát engedne 
a nyelvbődtésbe11. A Debreceni Grammatika viszont az egész 
korszak nyelvművelési elveiből a legfontosabbakkal kapcsolatban 
úgy foglal állást, hogy helyesli a tudományok nyelvének mérsékelt 
újítását, dc általában elutasítja a túlzó purizmust - ami a nem-
zeti mozgalom fellobbanása utáni 6vekben nem is olyan megve-
tendő tisztánlátás - , viszont ellensége az úzustól, a köznyelvi 
nyelvszokástól els?.akadó irodalmi nyelvi törekvéseknek. Ezért 
fordulnak eredményei is rövidesen foná.kjukra a nyelvújítási 
törekvések fellcncliilésénok szakaszáhan. 

A Debrereni Orammfllikától Pltpny 8á1m1elig 
(1796 - 1808) 

Ez a magyar nyelvészeti gondolkodás fellendülésének nagy kor-
szaka. Nem beszélve Beregszászi első kiadványairól,45 Gyarmathy 
Sámuel: Affinilasáról ,46 melynek finnugor nyelvhasonlítása már 
Révaira is hatott, a szótárirodalom fellendüléséről,47 ekkor szület-
nek meg Révai fő művei és Verseghy első jelentéSsebb német és 
magyar nyelvű grammatikája, ekkor folytatja le az első, kímé-
lotlc11 hangú nyelvészeti vitát Révai - állítólagos tanítványai 
nevében - Verseghy ellen, ekkor futnak be a tanulmányok Kul-

41 T'(f iS Dezső : I. m. 459-460. 
11• S im<á Ödö>l: Fmdi János magyar grummatikája. Magyar Nyelv 1912. 

(\' 11 L) J 85. 
43 Különösen B c»cy.9:á.9=i, P: U eb C'r dic Aehnlichkeit der hungarischen 

8proC'he mit dcn morgenlandischen ... Lf'ipzig, 1796. 
4G Gyarmathy Sámuel: Affinitas lingnM H ungaricae cum linguis F ennicac 

.... GötLingen, l 799. 
47 L. Oáldi Lás;:/ó: A 111agynr sz6lfü·i l'Cl<lulom ri fplvilágosotlds kor1ihan és a 

1·cf01·mkol'ban. Rp., 1 !l57. 
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csár pályatételére s több meg is jelenik közülük, végül az egész 
korszak lezárásaként, a magyar nyelvií irodalmiság egyedural-
mát kiküzclő álláspontjával pedig új korszak nyitányaként meg-
jelenjk 1808-ban Pápay Sámuel : A magyar litteratura esmérete 
című műve. 

Már Melich Révai-tanulmánya48 kimutatta, hogy az Elabora-
tior grammaticának mind felépítésében, mind módszereiben egyik 
fő forrása Varro latin grammatikája . .A korszak magyar nyelvészete 
ezenkívül, legalábbis a nyelvművelés kérdéseivel kapcsolat ban, el-
sősorban a már említett Quintilianus és a még működő nagy tekin-
tély, .Adelung befolyása alatt áll. Az alapvető nyelvi törvények 
tekintetében megegyeznek, mindenütt a consuetudo vagy usus, az 
analogia (s ellene való vétségként az anomalia), az etimológia és 
az eufonia szerepeh1ek, csupán a fontossági sorrendjük felfogásá-
ban mutatkozó eltérések minősítik az egyes nyelvészeti rendsze-
reket a nyelvújítási harc frontjainak szempontjából. 

További alapkérdések: a herderi nyelvregény-hasonlat alkal-
mazásának milyensége mint a nyelvművelés kérdésében elfoglalt 
álláspont tükröződése, valamint az író nyelvalakító szabadságának 
kérdése. 

Révai nagy grammatikájában, A magyar deáki történetben s 
álnevű vítairataiban nem sokat foglalkozik kifejezetten divatos 
nyelvfilozófiai kérdésekkel, szkeptikussága abban is megmutatko-
zik, hogy a herderi organikus nyelvregényt csak szép hasonlatnak 
hajlandó elfogadni. Igazi grammatikusként elsősorban gramma-
tik~i rendszerét igyekszik minél tökéletesebben kialakítani. 

Ugy látszik, antik grammatikai iskolázottsága ellenére nem 
érintette különösebben az alexandriai analogisták és a perga-
mumi, ill. általában a sztoikus anomalisták vitája, mely pedig az 
újkori nyelvelméleteket sok tekintetben előkészítette. Igaz, egy 
magyar nyelvész számára magától értetődően kiesik az anomalis-
ták egyik fő vitapontja, a nyelvtani nemek illogikusságának kér-
dése. Egyéb alapvető nyelvfilozófiai problémákban pedig néha 
kifejezetten ellentmondásos álláspontot vall, pl. a nyelvkeletkezés 
kérdésében, ahol időnként - s papi hivatásából elég logikusan 
levezethetően - az isteni eredeztetést vallja,49 másutt elfogadja 
Aclelung elméletét,50 mely szerint a primitív embert a szükség 
kényszerítette a nyelv kialakítására, s abban a természeti hangok 
utánzásának nagyobb szerepe volt, mint a műveletlen embernél 

48 111:elich .János: Révai Miklós nyelvtudománya. Bp., 1908. 29 - 32. 
19 Révai, 1. N .: E laboratior Grammatica Hungarica. I . 1806. 12. 
so Uo. Il. 105. és ITT. 4-. 
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m6g fcjleLlen logikának. Egész nyelvészot.i rendszere, törtt>neti 
szcmlélcté\el együtt, mégis inkáhb az analogista Yarro mint ájára 
alapjába.n a nyelv logikus voltának olismertotését szolgálja. 
Ezért lesz számára a két legfontosabb nyelvi törvény az ann.logia 
és etimologia, míg a nyelvszokással kapcsolatban általában csak 
azt tartja jónak, amit az előbbi kategóriák igazolnak. 

A Halotti Beszéden és más régi nyelvemlékeken bizonyítja azt 
a h6be1· nyelvtanokra és Adelungra visszavezethető felfogását, 
hogy a. ragok és képzők eredeti leg önálló szavak voltak, csak később 
alakultak affixumokká és suffixumokká, s abban a mértékben, 
a.hogy elhomályosult eredeti értelmük és funkciójuk, fejlődött ki 
több hangrend() változatuk a hangrendi illeszkedés törvényének 
megfelelően. Az ehhez hasonló, az eufónia követelményének 
eleget tevő változásokat ő is fejlődésként igenli, egyébként azon-
ban a nyelvi változásokat a P ázmány körüli évszázadok nyelvi 
állapotához viszonyítva egyértelmű romlásnak, hanyat,lásnak 
tekinti. Ennek alapján megkülönböztet rossz és jó nyelvszokást, 
s napjaiéból csak a.zt tekinti jónak, melyet a régiség igazol. 

Ha a XX. század elejének nyelvészvitái annyit tisztáztak is, 
hogy Révai történeti nyelvszemléletét módszereiben még nem 
is lehet a későbbi történeti nyelvészet hangváltozás-törvényeket 
feltáró tudományos módszereivel egy nevezőre hozni, egymás 
utáni. nyelvállapotok feltárásában s ezzel a nyelv történeti vál-
tozásai tudatosítá~ába11 - bármennyi adelungi hatás érhette 
ebben a tekintetben is - az övé a legnagyobb szerep. Ehhez pedig 
fő fegyvere az etimologizálás volt, a rá ható felfogásoknak meg-
felelően az egytagú gyökérszavak kikövetkeztetése, képzőknek 
és ragoknak önálló egytagú gyökérszavakra való visszavitele, 
vagyis a nyelv valamennyi hangeleme eredeti jelentéstartalmat 
hordozó voltának, jelent5ségének bizonyítása.51 Ezzel kapcsolat-
ban úgy véli, továbbfejlesztheti a herderi -adelungi nyelvkelet-
kezési felfogást, amely a legősibb nyelvi rétegben az ige elsődleges
ségét tételezte a főnévvel szemben, míg Révai - s nyomán ked-
ves tanítványa, Horvát István - magyar nyelvi. anyagon végzett 
etimologizálás segítségével azt vélte kimutathatónak, hogy a 
legősibb egytagú szavak egyszerre töltik be az ige és a főnév 
szerepét. 52 

61 Különösen Fényfalví Kardos Ado1·ján álnéven írt: „Vc1-segi FerC'ntznek 
meg Lsala.tkozott. illetlen motskolódásai a Tis7.ta :\Iagyarságban" e. P est, 
1806. művének sok helyén és Boldogréti Vig Lá8:l-O (Horvát. István): Versegi 
Fercntznck megfogyntkozot t okoskocláAa a Tiszt n. magyal'só.gbnn. 'Pest, 1806. 
202. 

52 Bol<loaréti Vig ~-: I. m. 179 - lS:l. 
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Az etimologikus elv diadalát mutM,jn helyesírásfl. is, mely a 
Verseghyve1 folytatott vitáinak egyik legfontosabb pont,ja. Bár 
álnevű vilairataiban helyes érveléssel védi meg jottizmusát ellen-
fele ypszilonista helyesírási elveivel szemben, a dunántúliak még-
is megmaradnak eddigi ortográfiai gyakorlatuk mellett a 20-as 
évekig, s végül csak Kazinczy nyelvújítása juttatja végleges diadal-
l'f\. a jottista helyesírást. Jellemző Révai racionalista túlzásaira, 
hogy a:.1 et.imologilrns elvű helyesírást. a kiejtésre is rá akarja eről-
1 ef ni n. ,.láf.jn., 1.ndjn. " Líp11HÍ1 s7.avakfüíl. 

M{t,<; il\ n.ln.pvet<> v it.n.kérdése Verse~hyveJ szem hen n.z igorn.go7.Á.s 
(in. másodfl< formájáé, vagyis az ősi ikes ragozásé. Mivel ennek n. 
régi magyar igeragozási formának a használata a XVII. század 
második fele óta elbizonytalanodott, Révai ezt egyértelmű nyelv-
romlásnak ítéli, s hatalmi szóval vissza akarja állítanj. (Hogy az 
ő álláspontját elfogadó nyelvtantanitásnak ez jórészt sikerült is, 
az az ilyen racionalista típusú nyelvszabályozási törekvések nagy 
sikerlehetőségeit mutatja. Bár hogy a nyelvváltozást így sem 
lehet feltartóztatni, arra jó példa, hogy a Világosvári Miklósfi 
János álnéven kiadott röpiratában [41] az ikes ige első példája a 
lépik, melyet ma már csak fronilrns értelemben használunk a 
„mindenki lépik egyet" típusú mondásokban.) 

Verseghy fogsága eWtti rendszerét szélesebben kiliontó mű
veiben a hallei Grammaire raisonné (1758) felvi lágosult raciona-
lista fonetikus helyesírási alapelveire hivatkozik,53 de nem veti 
el teljesen az etimológia elveit sem. Ypszilonista helyesírási 
rendszere tehát nemcsak fonetikus elvével függ össze, hanem azzal 
is, hogy nem hisz a ragok és képzők valamennyi hangjának ősi 
jelentéshordozó voltában. Ehelyett tulajdonképpeni gondolati 
funkciót nem hordozó, leginkább az eufónia törvényének, de né-
hol csak a pongyolaságnak, a rossz nyelvszokásnak hatására kiala-
kult egész sor töltőhangot és végződést, epenthetica-kat, empha-
tica-kat és paragogica-kat (ő paragógyikának magyarítja) vél felfe-
dezni. Ilyen paragógyika szerinte a magyar igeragozás „tótos" ikes 
formája is. Az angol univerzális grammatikai törekvések ismere-
tében felvetődik benne az a lehetőség is, hogy kijavítsuk nyelvünk 
illogikusságait,54 pongyolaságait, de végül ezt a racionalista állás-
po11tot csak az ikes igék kiirtására tett javaslatában tartja fenn, 
egyébként pedig empirista úzus-elméletének megfelelően elfogad-
ja az eufonikus töltőhangokat. 

• 3 TI er8er1hy Ferencz: A tiszta :Magyarság .... Pest„ 1805. 23 . 
.,., Uo. 101. 
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Ahogy az antik anomalisták is a sztoikus logika és dialektika 
felől közelítették meg a nyelv tökéletlenségeit, Verseghynél is 
megvan ez az anomalista logikai megközelítési mód, ezzel szemben 
az inkább analogista Révai nyelvfelfogását ragyogó történelmi 
etimologizálással védi meg, pl. mikor Verseghy a ló és kő típusú 
szavak tárgyesetét epenthetica-val bővült tárgyesetnek tekinti 
(lo-va-t, kö-ve-t) ,55 Révai szófojtés alapján felfedezi az ilyen sza-
vak bővü lt tövét (lov-, köv-).sa 

Verseghy ebben az évtizedben legfőbb tekintélynek a kor-
társi nyelvszokást, az úzust tekinti, ezért ellensége a régi nyclv-
állapotok idealizál sának. Végső fokon a felYilágrsodás racionaliz-
musának és empirizmusának kullnrális fejlődéshite egyesül benne 
a hasonló alapú adelungi nyeh fc. jlődt.s-el.11c.kttt 1. s ezert ne . 
híve a nyelv történeti szemléletének, küJonoscn az cri lh t ._tt lt1-
mologizálásnak. Az idealizált nyclvszokást eUnr 1 IP.!! llz anal -
giával azonosítja : „A nyelv iránt való vetekedesel 1 e ll 111 ,.., 111 
egész nemzetnek köz akarattyát ösmerein én legioblJ, kglmt r -
ságosabb és eggyetlen eggy bírónak. Feltalálni ezt ama kown-
séges szokásban, melly a hasonló szókkal hasonló esetekben 
eggyenWképen bánik, és a filologyiában analogyiának nevez-
tetik. "57 Ezért a nyelv tör vényei grammatikai vizs~álatá.nak nagy 
jelentőséget tulajdonít, elveti a ,.dajkák" nyelvét s tudatos 
nyelvhasználatot követel.SS 

Mindketten eh·i ortológusok ebben az é..-tizedben. G~·akor
latukban mégis nyelvújítók. Révai etimol<'g1zálásá ,·a!, szógyö-
kérkeresésével elősegíti a neológusok szórövidítő törekvéseit, 
Verseghy pedig, az etimologizálás ellensége, maga is etimolClgizál, 
megkülönböztet holt és „szendergő" gyökereket, s ez utóbbiak 
feltámasztására J{özli Tiszta magyarságában A Cadenliák laj.~tro111á1, 
költőink rímelési lehetőségeinek előmozdítására. Ezzel olyan 
lendületet adott a szófaragásnak, hogy a 10-es évek uen t•lijcdt a 
következményektől, s elvetette saját korábbi nézeteit, elvi nrtPló-
giáját gyakorlatival is kiegészítve. 

Révai pedig azáltal, hogy egy elmúlt nyelvállapotra függeszti 
tekintetét, látszólag még távolabb jut a jövő nyelvállapotát meg-
álmodó nyelvújítók álláspontjától, mivel azonban a korabeli 
nyelvállapot tekintélyének lerombolásával az ortológusok arra 

&s Uo. 57. 
56 FényfaZvi Ka1·dos Adcn·ján: I . m. 147. 
s7 Verseghy: I. m . 11. 
68 Uo. 2. 

t 7 Irodalom 257 



támaszkodó derékhadát meggyengíti, közvetve mégis előmozdítja 
a nyelvújítás ügyét.so 

Herder nyelvregényének életkorai.ra lefordítva ezek az állás-
pontok így festenek: 1. Verseghynél: „ ... férfikorát elérvén nyel-
vünk s többféle változásai utánn megállapodván, mink már gya-
rapodását nem igen mozdíthattyuk egyébkép elő, hanem csak 
t isztogatásaink és csinosításaink által. .. "60• 2. Világosvári- Révai-
nál: „Elkortsosult nemzetünknek szomorú fogyatkozása, s nyel-
vünknek azzal együtt járó hanyatlása, eredeti szépségétől igen 
elhasonlott képe a tsufos szóformálásokban, éktelen zavarodása 
tsak az igékben is ... elerőtlenedő vénségére, talám úgy mondha-
tom, már haldoklására mutatnak. "61 Kazinczy tábora ezzel szem-
ben nyelvünket ifjúkora szakaszában lévőnek szerette felfogni, 
mely korban Herder is leginkább jellemzőnek tartja a nagy és hir-
telen változásokat. 

Nyelvelméleti szempontból a Révai- Verseghy viták egyik leg-
érdekesebb tanulmánya Horvát Istváné, aki - nyilván Révai 
közreműködésével, de a mester vitairatainak pragmatizmusát 
jóval felülmúló elméleti igényességgel és nagy európai nyelv-
filozófiai háttér felvázolásával - Boldogréti Víg László néven 
értekezett. Herder és Adelung Révai által „továbbfejlesztett" 
nyelvkeletkezési elmélete mellett találkozunk nála Jenisch kul-
túrtörténeti felfogásával, a.z angol preromantikusok által kidol-
gozott „természetes nyelvek"-elméletével stb. Alapjában empi-
rista nyelvkeletkezési felfogása s az egész elméletén nagy nyomot 
hagyó empirista pszichologizálás mellett azonban már itt fel-
tűnő az empirista nyelvszokás elleni éles t ámadás s a szinte Révai 
analogizmusán is túltevő - későbbi obskurus etimologizálásait 
eló1egező - szófejtő düh. Félelmetes debatteri hírnevén kívül, 
melyet ennek a könyvének és Pápay művével vitázó tanulmányá-
nak köszönhetett,62 nem véletlenül szerzett tekintélyt is magának 
K azinczy ifjú tanítványai, Szemeréék körében. 

A Kulcsár által a Magyar Kurír 1804-es évfolyamában köz-
zétett pályázati felhívásnak már a címe is azt mutatja, hogy té-
mája közelebb áll a nyelvművelés s így a nyelvújítás igényének 
kérdéseihez. A cím: Mennyire ment már a Magyar Nyelvnek ki 
mfoeltetése ? M itsoda eszközlések s módok által kellene azt nagyobb-

6i 1. Horváth Károly felszólalása.. In: Anyanyelvi műveltségünk. Bp., 1960. 
258. 

60 Verseghy: I. m. 42. 
ei Világosvári Miklósfi János (Révai Miklós): Versegi F er entznek tiszta-

sággal kérkedő t isztát alan magyarsága. P est , 1805. 63. · 
n Megjelent a Hazai és Külföldi Tudósítások J 808. 38., 39., 40. számában. 

258 



ra vinni? M ikép lehetne ezen eszközöket f oganatossá tenni? A be-
érkezett pályaművek közül jutalmazták három felekezet lel-
készéét, Kis Jánosét, Pántzél Pálét és Putz Anta.lét (az elsőket
tőét ki is adták), megjelent még a debreceni körhöz tartozó Má-
tyási József ortológus műve s az egyeztető álláspontú, de nagy 
európai műveltségét kultúrpolitikai javaslataiban imponálóan 
érvényesítő gróf Teleki Lászlóé is. 63 

A magyar nyelv fejlesztésének szükségszerűségét többé-kevésbé 
mindegyik elfogadja, de Kis János műve kivételével valamennyien 
inkább a franciás típusú nyelvművelés útjait keresik, az intézmé-
nyes keretek fontosságát hangsúlyozzák, az állam, az iskola és 
színház nyelvévé javasolják a. magyart, s ápolására., szabályozásá-
ra. akadémiát követelnek. 

Kazinczy köre az adott körülmények között úgyis illuzórikus 
intézményi keretek helyett a német utat favorizálja, a németek-
hez hasonlóan a társadalmi fejlődés mizériájából fakadó elmara-
dottságot szükségszerűségből eszménnyé teszi, amikor az írókra 
akarj a bízni a nyelvfejlesztést, az akadémiát pedig mint jelleg-
zetesen nyelvszabályozó típusú intézményt ekkor még időszerűt
lennek tartja, mivel nyelvújítási törekvéseiben a döntő nyomaté-
kot most még a nyelvbővítésnek adja, bár nyelvszabályozó fel-
1datokat is meg kell oldania. Ezért e kör szempontjából csak a 
hozzá tartozó Kis Jánosnak a tanulmánya elfogadható, mely 
Jenisch esztétikai nyelvhasonlításának eredményeit a többi nyelv-
re vonatkozóan egyszerűen kimásolja, sokszor még példáiban is, 
a magyar nyelvre viszont aránylag önállóan alkalmazza. A stilisz-
tikai értékek ugyanolyan eklektikus egymás mellé helyezéséből 
józan neológus következtetésekre jut: a magyar nyelv gazdagsága 
inkább szókincse fejlesztésének nagy lehetőségeiben és természetes 
jóhangzásában, mintsem pillantnyi szókincsének tényleges gazdag-
ságában áll. Az írói nyelvteremtés szabadságát is mérsékelt neoló-
gus módján támogatja, az idegenszerűségeket sem ítéli még el 
erőteljesebben, sőt a magyar nyelv szegénységének érzi a gramma-
tikai nemek hiányát. A könyve végén közölt Kazinczy-levél is 
pozitívan foglalkozik ezzel a kérdéssel, de Folnesics .Alvinájának 
(1807) megjelenése után a széphalmi mester tábora is visszariad 
elképzelésének karikatúraszerű megvalósításától. 

63 Pántzél Pál: A magyar nyelvnek é.Ile.potjáról, kiműveltethetése módjai-
ról, eszközefről. Pest, 1806. - Kia JánoB: A magyar nyelvnek mosta.ni é.lle.-
potjáról. ... Pest, 1806. - Mdtyá8i József: Vélekedés e. magya.r nyelv iránt 
ország eleibe tétetett tudós kérdés1·e. Pest, 1806. - Teleki Lá8zl6: A magyar 
nyelv elé mozdításáról buzgó esdeklései. Pest, 1806. 
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Kis tanulmánya kivételével a nyelvelmélet ebben a korszakban 
inkább or tológíára hajló, s ehhez még külön hozzájárul a tekin-
télyben Adelung meUé felnövő Herder hatása. Ugyanis Herder 
nyelvfilozófiai fejlődéséből változatlanul inkább az első, erőseb
ben az empirizmus hatása alatt álló szakaszt ismerik, azt is, 
főleg organikus nyelvreg6nyét, Adelung dogmatízáló átértelmezé-
sében. H ol van még az a korszak, amikor Kazinczy D essewffy 
barátjának m6g Herder teológiai tárgyú könyveit is tanulmányo-
zásra ajánlja, mivel a Herderéi. Igaz, a bennük kibontakozó 
nyelvmjsztikus felfogásnak Kazinczyra sem volt kimutatható ha-
tása. 

Pápay Sá.muel műve az ala.pvető nyelvfilozófiai kérdésekben 
adelungí nézeteket fogad el, a korabeli nyelvszokást emeli trónra, 
de a quintilianusi „consuetudo eruditorum" értelmében az ország 
bármely vidékén lakó felsőbb, művelt rétegek úzusát . .Annyiban 
is méltó betetőzése korának, hogy a nyelvi és irodalmi tudata nem 
megy túl koráén: az irodalom autonómiájának gondolata meg sem 
kísérti. Irodalomtörténeti vázlatánn.k legújabb korszakát nem 
Bessenyeiékkel kezdi, hanem TI. József uralkodásának idejével, 
amikor az intézményes nyelvfejlődés alapjait sikerrel rakják le az 
újságok, az akadémiai törekvések, majd az országgyűlés és a szín-
ház. Elsősorban nyelvi szemléletű literatúra-felfogása jól beleillik. 
grammatikusi korába, s az 1795 utáni időszakban a magyarság 
önvédelmi gesztusait is híYen fejezi k i, mind a Habsburg-biroda-
lom más nyelvű népeinek aspiráci6ival, mind a napóleoni hábo-
rúkban kifejeződő s a megerősödő, konszolidálódó rendi nacio-
nalizmust fenyegető modern világpolitikai erőkkel szemben. San-
nak a kornak, mely szinte minden energiáját, ma már szinte ért-
hetetlenül heves hangú vitáiban is kibontakozó szenvedélyét a 
magyar nyelv önállóságáért, politikai jogaiért és fejlesztéséér t 
folytatott küzdelmekbe ölte, a romantikus nemzettudat irányába 
is előremutató szintézise ez a könyv azzal, hogy a magyarországi 
latinitástól és a Hungarus-tudattól elrúgja magát abban a töt'té-
nelmi pillanatban, amikor még a tübingai pályázatra válaszoló 
fróinknak a magyar nyelv lehetőségeit kell bizonygatníok. 

A kor nemzetféltő, az eddiginél Ol"Ősebben bezárkózó és a nyelv 
szellemét ortológus módon tisztelő nemzettudata ezekben az évek-
ben grammatikusaiban fejeződött ki leginkább. A külső fenyege-
tések mellett a válogatás nélkül befogadó, Folnesics-féle erőkkel 
szemben való bizalmatlankodás is hozzájárul ahhoz, hogy a szép-
írók nyelvalakító jogainak elutasításában azután tényleg egyet-
értettek a szűkebb nyelvészeti kérdésekben egymás közt késhegyig 
menő vitákra is kész nyelvtudósaink. S talán ez magyarázza, hogy 

260 



a nyelvújítás élharcosainak az akkori magyar szellemi élet körül-
ményei között szükségszerűen antigrammatikus irányba kellett 
fordulniok. 

Kazinczy, 18.01 -1809 

A kor grammatikusai nagy lépéssel haladtak eléfre a magyar 
nyelv szellemének megismerésében, törvényeinek feltárásában. 
Ebben egyre inkább segítségükre volt a nyelvhasonlítás is, mely 
nagyon messze volt a tudományosságt6l, véletlenszerű sz6gyökér-, 
rag-, és képzőhasonl6ságok alapján nemcsak a lapp és finn, de a 
héberen túlmenően az egyéb keleti nyelvekkel való rokonságot is. 
elfogadta. Az a felismerés, hogy a környező népek nem rokonaink, 
a rendi nacionalista öntudat növekedésével és az empirizmusnak 
azzal a tendenciájával fonódott össze, mely kedvez az önálló, 
egyedi nyelvek kultuszának. Mindez erősítette az Extra Hunga-
riam-tudatot, fokozta a nemzeti és egyéni originalitás b~csületét 
irodalmunkban, mely saját önállóságának és nemzeti arculatának 
kialakításához egyre inkább segítségül hívja a n . József elleni 
nemesi nemzeti ellenállás idején fellendült provinciális népiességet. 

A legnagyobb íróink, nagy európai műveltséggel rendelkező 
poeta doctusaink is hívei annak, hogy a népiességet egyik sztnként 
belekeverjék művészetük be, s ez a századforduló utáni években egy 
ideig még csak növeli az ízlés eklektikussá.gát. Csokonai utolsó évei-
nek viszonylagos letisztulása ellenére, korai halála miatt egész élet-
művével s azon belül is inkább népies originalitásával hat. Budai 
Ézsaiás, Debrecen egyik legtudósabb feje , sokak véleményét írja 
meg róla halála után K azinczynak : „A' bizonyos, hogy Poéta 
gyermek korábann néha jobb verseket írt azoknál, mellyekre 
mostani munkáibann néha futólag tekintettem. . . Mert, akkor 
még igazánn Magyarul írt, nem tudvánn idegen nyelveket, és nem 
szívánn bé azoknak Idiotismusit. Most már, inkább Poeta dootus 
vólt, mint P oeta na tus." ( Kaz. Lev. Ill. 284.) 

Verseghy fogsága után publikált mCivei, a Kolomposi Szarvas 
Gergely és a Rikóti Mátyás sem segítik elő az ízlésbeli egyneműsö
dést. Az akkori magyar körülmények között modern hatásokat 
~özvetítenek, az európai s eleősorban az angol preromatika olyan 
alakjaiét, mint Sterne.64 Művészetfelfogásába is inkább benyomul 
Herder historizmusa, mely eklektikusan egyesül a felvilágosult 
populáris esztétika, Sulzer hatásával. 

G& Szauder J6zsef: I. m. 143. 
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Mindezek azonban akkor már az európai felvilágosodás válságos 
évtizedeinek fél évszázados termékei, míg a XVIII. század végére 
Európa-szerte (talán a legkisebb sikerrel Angliában, ahol az egy-
mást követő preromantikus hullámok eléggé felporhanyósították 
a talajt a romantika számára) új klasszicista. hullám jut diadalra, 
legalábbis a magas irodalom szintjén. Esztétikailag a legnagyobb 
értékeket Goethéék weimari klasszicizmusa teremti meg, mely a 
Sturm und Drang preromantikus jellegű kitárultságát és mindent 
befogadását szorítja korlátok közé, s egyneműsíti egy nem dogma-
tikusan klasszicizáló irányzatba. Ugyanakkor esztétikai gondol-
kodásában ez az irányzat magáévá teszi Kant esztétikájának a 
művészeti szféra autonóm értékére vonatkozó felismeréseit s ez 
esztétikumnak középponti életértékként való felfogásával részben 
az élet elesztétizálásához, részben a romantika előkészítéséhez 
járul hozzá. fzléstörténetileg Kazinczy klasszicista frontnyitása 
erre a legmodernebb európai tendenciára hangszereli rá magát, s 
ezzel napjai Európájának lesz kortársa Csokonai és Verseghy 
tegnapi és tegnapelőtti Európájával szemben. 

* 
A magyar nyelvújítást első szakaszában a szükség vezérelte, az 

írók és nyelvtudósok legtöbbjének tevékenysége a nyelv törvényei-
nek, szellemének megállapítására, leírására s az ily módon a nem-
zeti nyelv szellemének követelményeit tekintetbe vevő, a latin 
grammatikáktól önállósuló magyar leíró nyelvtan megteremtésére, 
majd ennek alapján a nyelv normatív egységesítésére és hasznos-
sági szempontú, elsősorban a közélet igényeit tekintetbe vevő 
gazdagítására irányult. Ezért, ha fel is tűnik idéSnként esztétikai 
cél és szempont íróink 1795 előtti tevékenységében, az alapvetően 
uralkodó hasznossági szempont 1795 előtti nyelvújításunkat, majd 
a XIX. század első évtizedének elméleti írásait inkább a nyelv-
tudomány érdeklődési körébe utalja. 

A hasznossági szempont a továbbiakban sem szűnik meg létezni. 
A megyei tiszti szótárak megteremtésére törekvő igyekezet, az 
újabb és újabb akadémiai tervezetek, a létező és újra szaporodó 
sajtóorgánumok nyelvi és helyesírási vitái azt mutatják, hogy, 
miként a jéghegy tömegének túlnyomó része a víz alatt úszik, itt 
is a nyelvművelő tevékenység túlnyomó része a hasznosság jegyé-
ben, a nemzeti élet mindennapjait szolgálja. De a jéghegy kilátszó 
csúcsa ebben az időszakban az esztétikai célú nyelvújítás, a szép-
irodalmi stílus megújítása, s ha ennek a célnak érdekében csak 
kevesen is tevékenykednek, a magas irodalom szintjén ez a leg-
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jelentősebb irányzat, ez készíti elő leginkább a jövő irodalmi fejlő
dését, ezért megérdemli, hogy egy irodalmi korszak, a magyar fel-
világosodás második szakasza legfontosabb jelenségének s egyben 
névadójának tekintsük. 

Ha magát a megújított és a köznyelvitől élesen elkülönített, 
magasan föléemelt nyelvet, alighogy a köznyelv is hozzáemelkc-
dett reformkorunk évtizedeiben, máris több hullámban támadás 
is éri, először Petőfiék népiessége részéről, majd később - és meg-
semmisítő hatással - a nyelvi naturalizmus által, s ha egyoldalú-
ságai mai szempontból néha irritálóak is, a maga korában, irodal-
munk modernizálásában ez volt a döntő és soron következő lépés, 
ezért a XIX. század első két évtizedének valamennyi irodalmi 
jelenségét elsősorban ehhez az esztétikai célú nyelvújításhoz kell 
viszonyítani, s e korfeladathoz való pozitív vagy negatív viszonyán 
kell megmérni. 

* 
Azt, hogy Kazinczy kényszerű „börtöntanulmányai" során 

milyen alapos klasszicista ;,agymosáson" ment keresztül, legmeg-
győzőbben Szauder József tanulmányai tárták fel. 65 Ezért nem kell 
részleteznem, hogyan távolodott el korábbi eklektikus álláspontjá-
tól az egyértelm\i és bár modern, winckelmanni, lessingi, wielandi , 
goethei, de mégis szinte dogmatikus merevséggel képviselt klasszi-
cizmus irányába. Klasszikus és klasszika filológiai tanulmányai , 
Horác, Cicero grecizálása és az irodalmi nyelv számára biztosított 
licenciáik olvadtak össze a Wieland és Adelung között megkezdett 
német író-grammatikus viták hullámainak és Jenisch neológiát 
segítő nyelvesztétikai hasonlításának tanulságával. Egyébként is 
plasztikusabb irányba forduló ízlésének egyértelműsítésén sokat 
segít kora festészete és szobrászata kla.sszicista műveinek lelkes 
tanulmányozása. 86 

Amikor elutasítja a preromantikus jellegű eredetiségigényt, s a 
keleti magyarságot a nyugati miiveltség forrásaihoz irányítva meg-
hirdeti immár teljesen klasszicista fordításprogramját, ezt írja 
Cserey Farkas barátjának, nyelvüjítási elveit summázva: „Az a 
per, a melly Íróink köztt rég olta villong, hogy Nyelvünket kell e, 
szabad e, a Nyugoti nyelv geniusa szerint modellezni, hogy az ő 
munkájikat szabad e példány gyanánt kitenni magunknak, még 
mind ez ideig decisio nélkül van. A világosság nincs elválasztva a 

96 Különösen a. bevezetés Kazinczy Ferenc : Válogatott művei. Bp„ 1960-
hoz. I . XLVIII- LIV. 

88 L. Bán Imre: Karúnczy Ferenc klasszicizmusának kérdéséhez. ItK 1960. 
40-60. 
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setótségtől. Mi Napkeleti Nemzet vagyunk! Ezt kiáltják. Jó; 
felelek én. Te tehát azt az ifjat, a kit a Természet a Faragásra vagy 
Architekturai tudomáoyraszóllit, a helyett hogy a Róma omladé-
kait nézetnéd vele, vagy a Szojne partjaira költözött Vaticánusi 
Apollót, Laocoont, Torsót etc. etc. az .ÁZsia kuoyhójinak rajzolga-
tása végett a Don mellé igazítod? Az a Nemzet, a melly még csak 
kezdi litteraturai pályáját, ha körültte olly Nemzetek laknak, a 
mellyek már sokra haladtak-el a magok útjokon, észrevehetetlenül 
azoknak követőjévé lesz, s jól teszi, ha ezen az úton annyira megy, 
a mennyire lehet." S Horác és a németek példájára hivatkozva az 
erőszakos nyelvfejlesztés szükségét hangsúlyozza: „H a csak illy 
erőszak által juthat el a nyelv a,,nnyira, nem akarjuk e, hogy a mi 
Nyelvünk is szenvedje az erőszakot? Az Aestheticus Írónak nem 
azt kell kérdeni: sz6llanak e így, és sz6llott e m ár így más ? (Ez a 
kérdés csak a ki holt Nyelvekre való) hanem ezt: lehet e nekem így 
sz6llani, hogy sz6llásom elegans, energicus, új zengés?J, sz6llás legyen?" 
(Kiemelés K azinczytól.) Majd fordításprogramja jellemzésére kép-
zőművészeti hasonlattal kezdi: „A melly Országban még nem 
virágzik a Festés és Faragás, ott első kötelesség az, hogy réz met-
szetek és olajfestéses oópiák s Gipsz abguszok által ébresszük-fel 
az alvó geniet. A poétai munkákban ezeknek substitutjai a fordí-
tások, mellyeken én azért kapok olly igen, minthogy minden Origi-
náljaink, még a legjobbak is, nem érnek annyit, mint a közép-
szerű, s nem épen rossz fordítások." (1805. márc. 31. Kaz. Lev. 
303- 04.) 

A program lényege tehát a következő pontokba foglalható 
össze : 

1. Nem túl sokat foglalkozva „napkeleti" nyelvünk sajátosságai-
val, azokat a nyelveket kell mintául venni, melyek nem rokonaink 
ugyan, de az európai humanizmus magas kultúráját meghonosí-
tották irodalmukban. 

2. Művészi ízlésünket az antik művészetek maradványain kell 
í,-J e lázni. Ez a?. idézet ben képzőművészeti alkotásokat jelent, de 
ált ·tlán0ssá~ban is érvényes, kettős értelemben: 

a) Azt az íz lést kell elsajá títani, melyet az antik művészet, 
m dalomban pcd g elsősorban a latin klasszikusok ml1vei tükröz-
11ek, elméletét pedig az antik retorikák műfaji és stilisztikai rend-
:::zeréböJ lehet elsajá títani , beleértve a műfajokhoz rendelt stílus-
árnvalaiok és a három stílusnem elméletét is. Kazinczy elsődle
g·•::; feladatnak a fen teb b stíl megteremtését tartja, mivel szerinte 
ez eddig hiányzott a magyar irodalomból. Ennek a fenséges eszté-
tikai kategóriájával leírható válfaját Kazinczy programjáról nem 
sokat t udva, Berzsenyi Dániel teremti meg ebben az évtizedben, 

264 



míg maga a mester inkább a hajlékony, árnyalatos stílus megte-
remtéséhez járul hozzá munkásságával. 

Ahogy egyre jobban tisztázódik programja, a latin klasszikusok 
közül is egyre inkább azokat tiszteli, akik a fentebb stíl meg-
teremtésében a legmerészebben szakadtak el a „consuetudo"-tól 
és a közérthetőségtől. 

b) fzlésfogalma nem azonosítható azzal a befogadá"8- és hatás-
elvű esztétikai irányzattal, mely Nyugat-Európában az objektív 
szép esztétikai rendszerét s a rá támaszkodó XVII. századi racio-
nális klasszicizmust feloldja, pszichologizálja és szubjektivizálja. 
Később egyre inkább előnyomul Kazinczy esztétikájában is ez a 
szubjektív elem, de a fogság utáni első években m6g csaknem egy-
értelműen a klasszikus mintákon nevelkedett, s az antik retorikák 
kánonjainak is megfelelő esztétikai reagálásmódot tekinti ízlésnek. 

3. ~find a merev s a leíró nyelvtanokban tükröződő nyelválla-
potot abszolutizáló ortodox, mind az organjkus, szerves nyelvfej-
lődést tisztelő, mérsékeltebb ortológus állásponttal szembefordul, s 
a nyelv meggyorsított, erőszakos fejlesztésének követelményét hir-
deti, a későbbiekben beleértve a köznyelvi szokástól elszakított 
irodalmi nyelv igényét is, Horatius és a németek mintájára. 

4. A szépíró ne a nyelvállapotot tekintse, hanem a megterem-
tendő nyelv eszméjét. Mint már láttuk, ez az újkori Európa nem-
zeti irodalmi nyelveinek megteremtését szolgáló humanista esz-
mény, mely Kazinczyt már a görögséget befogadó latin klassziku-
sok elméleti nyilatkozataiban is megragadta, Herdertől és Jerusch-
től pedig modernebb indítékokat kapott hozzá. Ha a terminust 
még nem is használja, lényegében itt is megfogalmazza a 10-es 
években gyakran használt „nyelvideál" gondolatát. 

5. A nyelveszmény felé vezető út első láncszemének a fordításo-
kat tartja, Cicero copia-elvének sajátos értelmezésével. Ez az elv 
Cicerónál és a latinoknál sosem jelentette a.z önálló, eredeti latin 
irodalomról való lemondást, csak a görög műveltség tartalmainak 
átültetését s a minták követését. A modern európai klasszicizmu-
sok ban pedig, s különösen Goethééknél, a.z originalitásról való 
lemondás igénye sosem jelentkezett. Maga Kazinczy is érezhette 
copia-elvének az antik auktorokéval nem éppen egybehangzó jel-
legét, mert abban a levelében, melyet Kis János csatolt pálya.-
művéhez, ezt írja: „A fordítások érdemét éreztetni kell az által, 
hogy a melly hazában még nincs festő oskola, a melly hazában 
még nem virágzik a festés és faragás, ott a Gypsabguszoknak s 
Copiáknak nagy a haszna. A fordításnak nagyobb, mint a Copiák-
nak, mert a Copia merő (hibás) originális; de a fordítás lassanként 
az idegen nyelvek szépségeit hozza a miénkbe és éreztetvén, hogy 
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hol maradánk sokkal hátrább az idegeneknél, végre meggyőz a 
felől, hogy ha eggy lineában akarunk valaha ezeknek írójikkal 
állani, újítanj kell nyelvünkön." ( Kaz. Lev. III. 256.) 

I tt tehát a copiálásnak azt az elvét, melyet a „hibás originális"-
sal, a magyarításokkal ő maga is gyakorolt, immár élesen el-
választja klasszicista szoros fordításprogramjától. A terminoló-
giai zavar, a copia-elv pozitív hangsúlya a Cserey-levélben és pejo-
ratív, de speciálisabb értelemben való használata itt jól mutatja 
Kazinczy belső küzdelmét a legjobb érvek kivívására. 

6. Fogsága után tehát inkább antikos, mint modern klassziciz-
musa kiegészül egyoldalú fordításprogramjával. Elfogadja a huma-
nizmus nagy mediációs rendszerét mind az európai magas kultúra 
közösségébe belenövő egyén és a külvilág, mind az alkotó egyéni-
ség ideációja és annak művészi megvalósulása, a produkció között, 
ebben az időszakban sokkal egyértelműbben, mint a romantikába 
áthajló neoklasszicizmus. Ez a csaknem szolgai önalávetés az euró-
pai nemzeti irodalmak megteremtésére szolgáló humanista főtípus 
elv- és eszményrendszerének mutatkozik meg fordításelvében is, 
mely puritán módon utasítja el az egyéni irodalmi önkifejezés és 
dicsőség számos lehetőségét azért, hogy tevékenységével egy egész 
nyel,közösséget szolgáljon. De megmutatkozik a romantikus ön-
kifejezést elutasító klasszicista jellegű korrekció-elvben is, mely a 
művészi ideát kifejezendő feladatnak tekinti, s a mediációs rend-
szer műfaji és stílusigényeinek megfelelően addig csiszolja, javítja 
a műalkotást, amíg a meghatározott művészi szándék kifejezésé-
ben tökélyre jut . e11a 

Fordításprogramja tehát a klasszicista meggyőződésével telje-
sen nem igazolható. Egyéniségében keresni a magyarázatot remény-
telen, igazolhatatlan hipotézis. Valószínűbb magyarázatot talál 
Váczy .János, amikor arról ír, hogy a hosszú börtönévek állandó 
fordítói tevékenysége valósággal második alkotói természetévé 
vált.67 De kora magyarországi körülményeivel talán még inkább 
valószínlisíthető, s akkor kiderül belőle, hogy Kazinczy milyen jól 
mérte fel szabadulása után saját és nemzete lehetőségeit. Nemcsak 
az őt börtönben tartó Bécs, de a császári hatalommal kompro-
misszumot kötő rendi nacionalizmus is korlátozta lehetőségeit. 
Programja így is felbolygató, az adott állapotoknak - legalábbis 
liill.rJ. •• 

GGA Ehhez az összefoglaláshoz gyakran használtam Szauder József: Az 
estve és Az álom (Bp., 1970.) c. tanulmánykötetét, különösen A klassziciz-
mus kérdései és a klasszicizmus a felvilágosodás magyar il'odalmábll.n (92 -
122.) o. tanulmányt. 

87 Váczy Já.no.9: Az „arkadiai pör". ItK 1896. 132-133. 
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a nyelv és irodalom terén - hadat üzenő. Épp saját osztálya szel-
lemi képviselői részéről várhat ellenérzésre. Publicisztikai orgánu-
mok sem állnak még rendelkezésre egy országos méretű irodalmi 
harc felkavarására. Sokkal jobb anonimabb módon meghúzódni 
a modern európai irodalmak klasszikus neveinek tekintélye mögött, 
s így indítani meg csendben, nagyobb ütközések nélkül a stílus 
megújítását. Ezzel klasszicista ízléselveit is szolgálja, a modern 
emópai irodalom iránti érdeklődést is a helyes mederbe tereli , és 
nem vágja el saját helyzete konszolidálásának lehetőségeit sem. 

Amíg saját helyzetét családjában és osztályában nem rendezte. 
addig programja bizalmas barátaival való magánlevelezésébe szo-
rul. Fordításai publikálásáért évekig hiába küzd. Ha Osokonai-
nekrológja ürügyén elvi ellentét lobban is fel a debreceniek origi-
nalitás-kultusza s az ő korrekció-elve között, az Árkádia-per során 
inkább véletlenszerű félreértésekből pattan ki közte és Debrecen 
között a nyilvános vita. Kis János által publikált levele nem pole-
mikus jellegű , az pedig sokáig bosszantja, hogy Verseghyről meg-
írt magánvéleményét R évai, a levél címzettje a nyilvánosság elé 
rángatja, amikor leközli Boldogréti Vig László könyvében. Kulcsár 
Hazai Tudósításokjához f<.ízött reményei is csak nagyon mérsékel-
ten teljesülnek, mert az irodalmi élet fellendülését alig segíti elő. 
Saját Marmontel-fordítása (1807) is közönybe fullad. Viszont saját 
helyzetét konszolidáltabbnak érzi, változtat programja menet-
rendjén. 

Látja, hogy Révai nagy tudós grammatikája nem alkalmas az 
ország irodalmi és szellemi életének felrázására, sőt még célkitű
zéseit sem mindenütt segítené, s ezért esztétikai grammatikán 
kezd dolgozni, hogy jól kidolgozott és grammatikusi korának kí-
vánalmait is kielégítő programmal léphessen színre. Ekkor már 
Kis János pálya.iratának Jenjgch-recepciójával is elégedetlen, s ő 
maga akarja művében teljesebben felhasználni Jenisch eredmé-
nyeit. 

Ekkor azonban sorozatosan lépnek közbe olyan események, 
melyek eredeti szándékától eltérítik, s pályáján fordulatot okoznak. 
Ezek ugyan nem tartoznak szorosan t6mánkhoz, de azért kell ró-
luk röviden beszélni, mert nélkülük - meggyőződésem szerint -
Kazinczy nem lépett volna a nyelvújítási harc útjára. 

Az első a tübingeni pályázat híre és a volt jozefinista báró Pró-
nay László „felszólítása", melyet Kazinczy, hogy rendjével való 
azonosulását szimbolikusan is ki- és befejezze, nemzeti feladatként 
és lelkesen vállal. Ez a kifejezetten irodalmi nyelvi célú újításától 
való ideiglenes elfordulást jelent a magyar államnyelvre törekvő 
politikai aspirációk szolgálatában. Számára, aki az intézményesí-
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tett nyelvművelés korszakát még nem látta elérkezettnek, s a 
nagy írókra akarta bízni elmaradott nyelvünk felemelésének ügyét, 
nem kis emocionális megterhelést jelenthetett nemzeti nyelvünk 
uralkodásra érett voltának dicsérete. Nem véletlen, hogy a benne 
keletkezett dialektikus feszültséget nála szokatlanul retorikus 
nyelvezetben vezeti le. Még~ ennek köszönhetjük az első irodalmi 
szempontú magy~r irodalomtörténeti vázlatot, mely ennek meg-
felelően Bessenyei és testőrbarátai fellépésével inditja a magyar 
irodalomtörténeti fejlődés új korszakát. Saját helyzetének jellem-
zésére pedig csaknem zseniális tömörségű formulát talál mind pá-
lyairatában, mind e korszak több levelében : „ ... a patriotizmus 
nem ellenkezik a kozmopolitizmussal ; ez amazt csak nemesíti. " 67a 

A benne dialektikus egységben levő ellentmondás két eleme 
közül a válságos 1808 - 09-es években a nemesi patriotizmus jut 
túlsúlyba, de harcának kétfrontos voltát Berzeviczyvel és Ber-
zsenyivel folytatott egyidejű levelezése, 68 valamint a bonapartiz-
mussal kapcsolatos 1809-es álláspontja egyaránt bizonyítja. 69 Ber-
zeviczy akkoriban publikált könyveit ökonomista alapú nemzeti 
nihilizmussal vádolja, vele szemben - mégpedig legbizalmasabb 
embereihez írt leveleiben - először őszinte nemesi felháborodás-
sal reagál, később egyre árnyaltabbá vá.lik az álláspontja, a feudá-
lis rendszer bírálatát jogosultabbnak tartja, s elmaradottságunkat 
részben, természetesen csak célzás formájában, az elnyomó Auszt-
riára hárítja. A nemzeti nyelvi aspirációk tekintetében azonban 
nem enged a Tübingai pályairat hangulatán megerősödött patrio-
tizmusa. Ugyanakkor viszont Berzsenyi „törökös" álláspontját 
finom iróniával kimozdítja merev rendi elfogultságából, s felvilá-
gosultabb irányba kényszeríti. 

1809-ben az egész magyar nemességgel együtt elutasítja a 
- szá:rnunkra nem polgári jellegű, hisz kiáltványában is a nemesi 
rendhez forduló és saját dinasztikus világpolitikai céljait szolgá-
ló - bonapartizmus csábítását. Nemcsak a válságos időkben a 
gyanús embereket fenyegető letartóztatási veszély ellen felvett 
mimikri ez : utólag is helyesnek találja a magyar nemesség hűségét 
az oly gyakran hálátlan dina,sztiához. De a francia forradalmat 
megfékező Napóleon iránti csodálata nem szűnik, s a bornírt ne-

87• Nem egészen ilyen szempontból, dfl igen érdekesen foglalkozik a tü-
bingai pályairat keletkezésének és értelmezésének kérdésével Sinkó Ervin: 
Kazinczy Ferenc. In: Magyar Irodalom. Novi Sad, 1963. I. 240-245. 

68 L. Szauder Kazinczy-bevezetésében LXXX - LXXXV. 
69 L . Kosáry Domokos: Napóleon és Magyarország. Századok 1971/3-4. 

545 - 629. és Tarnai A.ndor: Ma&Yax jakobinusok, bonaparti.sták és nyelv-
újítók. It 1972. 2. 382 - 39_6. 



mesi antibonapartizmust még a legválságosabb pillanatokban is 
elítéli, Cserey Farkassal való barátságát kockára teszi éles hangú 
bírálatával. A győri vereség, a nyugat-dunántúli francia megszál-
lók humanizmusa s a magyar nemesi felkelők galíciai atrocitásai-
ról szóló hírek összehasonlításra s a francia társadalmi berendezés 
magasabb rendű hatékonyságának elismerésére kényszerítik. Rendi 
hűség és nemzeti büszkeség egyrészt, másrészt az elmaradottsá-
gunkon érzett nemzeti szégyenérzet az alapjai ítéletének: „Bi-
zony a mi nemzetünk gyönyörű tulajdonságú s vitéz nemzet. De 
nagyon hátra vagyunk a lelki culturában, s az a legfatálisabb do-
log, hogy a tanulást, látást, okoskodást veszedelmes újításra való 
hajlandóságnak nézzük, s azt tartjuk jó hazafinak, a ki vakon ma-
rad. Elnéztem fiainkat, kik seregeinJ{hez mentek. Hány van kö-
zöttök, a ki tudta mit csinál 1" (Cserey Farkashoz 1809. nov. 13: 
Kaz. Lev. VII. 75.) 

Kazinczynak a nemesi hazába való „hazatalálása", másrészt a 
francia és polgári Nyugat 1805 óta, Ulm és Austerlitz óta lemér-
hető s most nemesi (kutya-) bőrünkön is tapasztalható fölénye 
egyszerre indítóok pályafordulatára. 

Nem tartja szükségesnek tovább a kizárólagos fordításelv mi-
mikrije mögé húzódást s az antikos tájékozódást. Biztosnak érez-
ve helyét rendjében, hátraszoritott modern vonzalmainak enged, 
épp az általa tekintélyként kezelt német klasszicisták által kez-
deményezett szonett-háború éveiben e nyugat-európai forma felé 
fordul. Saját börtönkorszaka előtti verseit idézgeti fel újra s dol-
gozza át emlékezetből. 

Ami a legfontosabb: nemzeti elmaradottságunkon érzett türel-
metlensége belekényszeríti a recenzeálásba, Kisfaludy Sándor és 
Verseghy köteteinek megbírálásával olyan kritikai harcba, amely-
től irodalmi állóvizeink felkavarását, a tespedtség felrázását re-
méli. Gyakorlatilag ezzel mozgósítja maga ellen a dunántúli orto-
16giát, váltja ki a nemesi nem-hivatásos iróréteg elégedetlenségét 
a „kritika~zterség" bevezetése miatt, mellyel olyan nyugati fir-
kászok példáját követi, akik - horribile dictu - abból élnek! 
(Kisfaludy levele Ruszek apáthoz.70) Hogy mennyire megelőzte 
korát, az is mutatja, hogy Kölcsey egy évtized múlva ugyanilyen 
falba ütközve még visszavonult, s csak két évtizeddel később, Baj-
záék teremthetik meg - akkor már az öreg Kazinczy által sem 
helyeselten - 6les hangú polémiákkal az írói respublicát. 

S ekkor mond le esztétikai grammatikájáról, illetve oldja fel 
harcosabb műfajba: nyelv- és falésújítási tárgyú epigrammái-

7° Kisfaludy Sánd-0r: Minden munkái. Bp., 1893. V.IlI. 306. 



ba,n melyeket kimutathatóan az 1809-es katasztrófa után kezd 
írni és irodalmi, valamint nemzeti kulturális programját nép-
szerűsítő episztoláiba. d. 
-......... „ ... ...,,.;.,,z:a:.:~- ..._ ·--- ·~J „ •• • :..~ • ..-:. . : ... „ .. . ., 
~·~_;:~ •. ~-- .. ; . u, i ~ . 

f.-1 • . _ . . , , , · A nyelvújítási harcok évtizede 
. . ' 

;;...• ~~· .-. - - · •• ..%f•.:"- •--r-- -· .._., -i:• "'lr'• ·-·· T• • •"f_.:...,_~~~ !r A nyelvújítási harcok évtizedének fellendült irodalmi élete, a 
fellépő irányzatok és személyek sokfélesége, az Erdélyi Múzeum, 
majd a Tudományos Gyűjtemény megindulása lehetetlenné teszi, 
hogy az adott keretek között részletes tárgyalását vállaljam. Mi-
vel e kort Szauder, különösen Kölcsey-tanulmányaiban72 alaposan 
elemezte, s az előkészítő évtized programjai ismertetésével én is 
részletesebben foglalkoztam, csak az új hangsúlyokkal, elméleti 
tételekkel s a megalapozásukat elősegítő új nyelvfiJozófiai tájéko-
zódással foglalkozom. 

Kazinczy tehát felszabadítja magát a kizárólagos fordításprog-
ram kényszere alól, fokozatosan szembefordul az antikizálással és 
az iskolával (modernebb műveltségű új híveivel, a pesti triász-
szal együtt leszámol az ortodox antikizáló Czinkével)73 és saját 
szubjektív hajlamait_ is felszabadítja. Modern elemekkel tölti fel 
neoklasszicizmusát. Izlésfogalma fokozatosan szubjektivizálódik, 
növekszik benne a törvényt jól betöltő stílussal szemben az egyéni 
ízek iránt való érzékenység, az írói egyéniség tisztelete (Dayka- és 
Báróczi-monográfiája stb .). Kozmopolita, nyugatos elfogultságait 
is jobban szabadjára engedi. A Tövisek és virágok töviseiben és e 
kor tanulmányaiban a provinciális originalitással való szembefor-
dulás és a fejlett nyelvek szépségeinek, még idiómáinak behozásá-
ra is irányuló törekvés jellemző. Arisztokratikus, a köznyelvitől 
elváló irodalmi nyelvi célkitűzését ez úton igyekszik megvalósítani, 
ezzel párhuzamosan alakul át a magyar irodalmi múltról való íté-
lete: Báróczi életrajzában már élesen elutasítja magától Bessenyei 
példáját, korai és nem klasszikus stíluseszményű originalitását s 
az autonóm szépirodalmiság szempontjának hiányát, s egyértel-
műen a fordító és gallicizáló Báróczit vallja elődjének. Az idegen-
szerű szépségek meghonosítása lesz fő bűnévé az ortológia szemé-
ben, ezért kerül egy lapraaMondolatban a túlzó nyelvújítókkalés 
a puristákkal az ő „Teuto-Gallo" magyarsága (Kisfaludy S.), s 

71 Dörfler Sándor: Quintilián és a magyar nyelvújítás. Bp., 1931. 145. 
72 Szauder JózBef: A romantika útján. Bp., 1961. 7 -49, 163 - 247. 
73 Szemere Pál: A „Új Holmi" k1itikai m egítéltetése. Pest., 1810. 

270 



ezért kényszerül időnként kétfrontos harcra a szerinte ízléstelen 
újítókkal, Pethéékkel. 

Elvi álláspontja a. nyelv és gondolkodás viszonyával, valamint 
a nyelv funkciójával kapcsolatban lényegében nem változik, s 
ugyanaz, mint vezetéS ortológus ellenfeléé, Verseghyé: a nyelv 
eszköz, melynek: „ ... célja az, hogy gondolatainkat s érzéseinket 
legvéknyabb, legtestetlenebb hanyatlékjaiban (nuances) is fesse." 
De hozzáteszi: „Nem fogja azt, ha a korral nem halad." (Kaz. Lev. 
XIV. 358.) Beregszászi és Sipos műveiről írt bírálatában pedig a 
funkciót még következetesebben összekapcsolva a céllal, ezt írja: 
„A nyelv ideálja, hogy a nyelv az legyen, aminek lennie illik: hív, 
kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és 
érez." (Tud. Gyűjt. 1817. XII. 104.) 

A nyelv humanista és racionális-klasszicista közvetítő szerepét 
tehát fenntartja, de nyelvszemlélete nem statikus, hanem a hu-
manistanyelvideál jegyében dinamikus. Ez a nyelvideálmégobjek-
tív eszme, a fejlett irodalmiságú nyelvekben és a klasszicista iro-
dalmi eszményben gyökerezik, de az elmaradott nemzetekre nézve 
„Sollen"-értelmű, s ezért szemben áll a másik nagy és előrenyo
muló gondolattal, a nyelvszellem, az objektív nyelvgéniusz her-
deri s a romantikában kiteljesedő gondolatával. S mivel az orto-
lógia, sőt a mérsékeltebb neológia is egyre inkább erre hivatkozik, 
Kazinczy, annak ellenére, hogy H erder műveit 1807-ben megszer-
zi s attól kezdve rajongva tanulmányozza, más gondolati szövet-
ségeseket is keres. 

Mivel a magyar nyelvtörvényeket a minden racionalizmusuk 
ellenére is inkább empirista alapú grammatikák fogalmazták meg, 
az ellenük lázadónak az úzus és empíria lesz a fő ellenfele. Ezért 
lehet Kazinczy szövetségese a korabeli nyelvszokást elítélő Révai, 
s ta1útványa, Horvát István, ha eltekint számára kényelmetlen 
„grammatikusságuktól". S ezért talál ú j és hatalmas gondolati 
szövetségest az egyébként nem túl mélyen megértett Kant és kö-
vetői empirizmusellenes kriticizmusában, melyet elsősorban új 
baráti és tanítványi köre közvetít számára. 

Az újabb nyelvfilozófiartörténeti szakirodalom szeret párhuza-
mot vonni Kantnak a megismerőképessógünket kl'itizáló s va-
lóságmegközelít() kategóriáiokat rendszerező idealizmusa, vala-
mint a Hamann és a kései Herder nyelvi idealizmusa között, mely 
nyelv és gondolkodás azonosságát vallja,74 s az egyén valóságmeg-

7' Pl. Heintel, Erich: Herder und die Spra.che. I.n:Herder J. G.: Sprach-
philosophische Schrüten. Hamburg, 1960. XXIII. - Érdekesen foglalkozik 
a. kérdessel Nyíri János Kristóf: A kanti fordulat ért;elmezésének néhány 
kérdése. Világosság 1972. 5. Melléklet 15 - 18. 

271 



közelítő tevékenységét csak a nemzeti nyelvben megőrzött sajátos 
gondolatkategóriákon keresztül tudja elképzelni. Amennyiben pe-
dig az egyénnek előbb bele kell nőnie a nemzeti nyelvben megőrzött 
gondolkodási kategóriák, az objektíve, tőle függetlenül létező 
nyelv közösségébe, annyiban a nyelv elsődlegességét vallja. 

Mégsem közömbös a két álláspont különbsége, s nemcsak tra-
gikus féh·eértésről van szó vitáikban : ha az idealizmus alapja ál-
talában az emberi megismerés természetében van, azt a kisebb 
közösségt61 elszakítva lehet egyéni és nemzet fölötti módon álta-
lános emberi, individuális és kozmopolita módon értelmezni s 
egy kis csavarintással csaknem a racionalizmussal közös nevezőre 
hozni, mint Kazinczyék tették. Míg ha a valóságot a nemzeti 
nyelv kategóriáin keresztül közelíthetjük csak meg, az kiszolgál-
tatja az egyént nemzeti közössége szeJlemének. 

Kazinczy Kant idealizmusával közelebbi ismeretségbe elsősor
ban Sipos Pál református pap és professzor közvetítésével került, 
aki, miután a krit icizmus által nem érezte fenyegetve vallásos hi-
tét (hisz az csak a metafizika tárgyai közül taszította ki, de a szub-
jektum hitének jogosultságát nem vonta kétségbe, előkészítve a 
vallásos élmény schleiermacheri és kierkegaard-i szubjektivizá-
lását), buzgó Kant-követővé és idealistává vált. Kanttól Kazinczy 
elsősorban a szubjektum hangsúlyozását fogadja el, az esztétiká-
ban is a szubjektív ízlés és szubjektív géniusz elválaszthatatlan 
összetartozása fogja meg, míg az általános-érvényűség kanti prob-
lémája ebben a korszakában kevésbé izgatja. Kant történetfilo-
zófiájának az egyéni és a nembeli lény (Gattungswesen) közötti 
dialektikája helyett, mely az emberi képességek teljességének ki-
bontakozását csak az egész emberi nem teljes történeti fejlődése 
során engedi megvalósulni, inkább Herder történetfilozófiai fő
művének Kanttal is vitázó személyiségtiszteletét és a német neo-
humanizmus, valamint Goethéék személyiségkultuszát teszi ma-
gáévá. 

Így nyelvideál-fogaJmát egyrészt a nemzetin túlmenő, nemze-
tek fölötti általános európai humanista kultúra és magas irodal-
miság szintjébe gyökerezteti bele, másrészt a hozzá vezető legbiz-
tosabb út és módszerek kiválasztásában egyre inkább saját, a 
szubjektív idealizmus által felszabadított ízlésére, ítélőképessé
gére bízza magát. S mennél élesebben szembekerül az ortológusok 
frontjaival, melyek Erdélytől kezdve Debrecenen és Dunántúlon 
át a most szerveződő új kulturális központig, Pestig húzódnak, 
annál inkább szubjektivizálja nyelvideál-fogalmát, s köti hozzá a 
szubjektív géniusz, elsősorban önmaga önkényébez. 

Ehhez járul hozzá a R évai t riászából szerveződött s Ferenczy 
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kiválásával, Szemere Pál csátlakozásával kialakult saját pesti· 
triásza, Köztük Horvát István, aki izgágasága miatt Kazinczyval 
is nehezen tudja rendezni kapcsolatait, s aki Révai nimbuszával' 
övezett „nagy" grammatikusként tekintélyes szövetséges, pedig 
már Révaitól is elhatárolja magát Kazinczyhoz írott levelében. 
1809-ben a Napóleon bécsi megszállása elől az udvarral Pestre 
menekülő Friedrich Schlegelt magyarra tanítja, meg sem sejtve 
jelentőségét. Szemere levelének beállítása szerint így nyilatkozik 
róla: „ ... nagy linguista.; de ebben is, mint másban is, igen super-
ficiaHs. Többnyire napotszaka eszik; és bort vagy más részegítő 
italokat hörpölget ... Ezen emberből igen kiesmértem a német 
Literatoroknak tudományaikat. Ők sokat ugyan, de mégis igen 
keveset értenek; és csudálni lehet valóban, hogy mi az illyen em-
bereket szertelen tiszteljük. Képzeld, Schedius őtet imádtan imád-
ja, pedig Schlegel Schediussal a tudományra nézve nem igen mér-
kőzhetik." (Kaz. Lev. VII. 50.) 

Majd Wilhelm von Humboldttal is kapcsolatba lép,75 nyelvi 
gondolkodásának fejlődését viszont ebben a postrévaiánus kor-
szakában inkább Vaternek,76 Adelung Mithridatese77 szerkesztő
táesának és tovább folytatójának (akire már Révai is hivatkozik), 
de különösen a Kant hatását is magán viselő els6 jelentős roman-
tikus nyelvfilozófia megteremtőjének, Bernhardinak univerzális 
gi:ammatikai78 törekvései befolyásolják. Néhány korai romantikus 
racionális nyelvszemlélete (így Schlegelé is, aki Über die Sprache 
und Weish~it die Indier című 1808-as, a modern nyelvtudományt 
megalapozó művében elutasítja az empirikus nyelvkeletkezési 
teóriákat, s helyreállítja a nyelv és logika empirizmus által meg-
bontott összefüggését) rá oly egyoldalú racionalista túlzás irá-
nyába hat, hogy Vitkovics, a triász harmadik tagja ezt írja róla 
Széphalomra: „Rakja erősen fenekét annak, hogy a Magyar 
Nyel vet Philosophusi nyelvé metamorphisálhassa, s megmutathas-
sa Európának, hogy tsak a Magyar nyelven beszélhetni, írhatni 
philosophice. Én sikert ugyan mind ennek nem ígérek, de bezzeg 
igérhetem azt a következést, hogy ismét több Scbismák ercdru fog-
nak Íróink között. Horvát minden munkáiban nagy, de nagysága 

15 Horvát ko,pcsola.táról Schlegellel és Humboldtta.11. Bleyer Jakab: Ha.-
zá.nk és a. német philologio. a. XIX. század elején. Bp„ l 910. 3 - 34. 

76 Vater, Johmin: Lehrbuch der allgemeine Grammatik. Ha.llc, 1806. 
77 E nagy reneszánsz- barokk kori jellegű nyelvi kompendium első kötete 

1805-ben jelent meg, Adelung életében. A további három kötetet már Vater 
szerkesztette, a. U. 1809-ben került kiadásra. 

78 Bemhard'i, Aityu..st: Sprachlehre. Berlin, 1801 -3. 
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az Ususon, mellynek Tirannuságát egy Nemzet se tiporha.t-
ta le, soha, soha nem győzedelmeskedhetik. Azt a mit az usus 
a nyelvre nézve kezdett, és ab immemoriali tempore in optima 
Juris forma folytatott, és folytat, merő Philosophusi szabásokra 
fogni, ítéletem szerint valóságos lehetetlenség." (Kaz. Lev. VIII. 
12.) 

S ez a Horvát, bár Kazinczyval vitatkozva nyelvi kérdésekben 
nem fogadja el bírónak az ízlést, R évai racionalista nyelvszo-
kás-ellenességétől ily módon eljut a nyelv logikai kijavításának 
igényéig, s ezzel a széphalmi mestert is a nyelvvel való önkényes 
bánásra ösztönözhette. Részben Horvát, részben Szemere juttatja 
el hozzá az említett univerzális grammatikákat. Szemere és Köl-
csey pedig, szerencsére nagy irodalmi műveltséggel és tehetség-
gel, de nem grammatikus elfogultsággal segítenek nyelvújítási 
programjának megalapozásában - különösen Szemere tett sokat 
azért, hogy a Kazinczy által félretett esztétikai grammatikát 
kifejtse leveleiben - , az esztétikai eufonia-szempont érvényesítésé-
ben a nyelvújító gyakorlat során, s a védekezés feladatát is ma-
gukra vállalják a Felelet a Mondol,atra megírásával. 

De a triász tagjaival való együttmCiködése nem volt súrlódástól 
és ellentétektől mentes. Horvát István az ortológia nyomására 
a harc kiéleződésével „grammatikusi " mivoltához híven ingado-
zik, és nem mindenben helyesli Kazinczynak a küzdelmet kiélező 
taktikáját. Szemere és Kölcsey először Kazinczy Napóleon és 
Mária Lujza esküvőjére írt dicsőítő epigrammáját bírálja antik 
mitológiai apparátusa miatt, majd saját művészi eredetiségükkel 
cáfolják a mester fordításprogramj át, mely egyébként is önel-
lentmondásos, hisz eredeti műveket is ír. De a levelezésükből az 
is kiderül, hogy a nyelvújítá.son sem egészen ugyanazt értik már. 
Kölcsey Döbrenteihez 1815. május 3-án írott levelében már ta-
gadja a német és magyar nyelv konstrukciójának létét, s ezért az 
(1jítást nem Kazinczy és Báróczi kezdeményezésének, hanem az 
egész nemzet által régtől fogva keresztülvitt míinek érzi: „s ezen 
át leszen az igaz út, s erre hajlik a nyelv, ezt a maga útjából elven-
ni ... nem lehet. " (Kölcsey Összes művei. Bp., 1960. ill. 175.) 
Kazinczyhoz 1815. május 30-án azt írja, hogy „a mi Gotsediano-
Adelungjaink, azaz Debreceniano-Revaianusaink "-kal szemben 
.Jlyés, Zrini, Szenci Molnár, Gyöngyösi István s még a debreceni 
énekes könyv" is azt bizonyítja, ez a változás „a nyelv természete". 
'Co. 184.) Nagy elméleti jelentőségű 1815. júl. 5-i levelében mind-

ezt részletesebben fejti ki. Nyelvünket, az ortológusokkal szemben 
occidentális (nyugati) és inverziós természetű, a latinnal és német-
tel rokon nyelvnek tekint i, mely még a német inverziós lehetőségeit 
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1s messze felülmúlja. 79 „Mi tehát azt mondjuk, hogy magyar szin-
taxis mindez ideig nincsen, és jövendölj ük, s akarjuk, hogy magyar 
szintaxis soha se is legyen .. . a magyar nyelvnek a neologizáJás 
éppen természetére tartozik" - vallja, ezért Döbrentei : »nem kel-
lene olyan sokra menni«-jére azt mondja: »Én azt hiszem, hogy 
a progresszió véghetetlen ... «, s Döbrentei másik ellenérvére : »az 
uzusra is kell vigyáznunk,« így válaszol: „mi teszi azt, hogy ez 
uzusba jöjjön, az pedig ne~ F elelet : nem analógia, nem gramma-
tikai Richtigkeit, s több effélék teszik azt, hanem bizonyos esz-
tétikai szellem, mely vagy jólhangzás, vagy rendesség, vagy frap-
pántság által csinálja az effektumot." (Uo. 189- 192.) 

Kölcsey tehát az ortológusok által kultivált adelungizált her-
deri nyelvtermészet fogalmát elveti, felfedezi a herderi nyelv-
regény nyelvesztétikai lényegét, de már nem köti nyelvünk 
inverziós jellegét egy nyelvfejlődési fokozathoz, melyen az to-
vábbfejlődve túllép, hanem, nyilván a romantikus, valószínűleg 
a sohlegeli nyelvtipológia mintájára, noha az elvet önállóan alkal-
mazza, nyelvünket ilyen típusúnak tekinti. Ezzel meg is haladja 
Kazinczy és az ortológia ellentétét, hisz Kazinczy az ortológus ér-
telemben vett törvény ellen lázad még 1817-ben is: „A Szép-író 
nem ismér főbb törvényt, mint az, hogy írása Szép legyen. Valami 
ezen igyekezetét segélheti, az neki mind szabad; akár engedi a 
Grammatica. és a Szokás, akár nem." (Tud. Gyűjt. 1817. XII. 89.) 

S az esztétikai módon felfogott, végtelenül fejleszhető, képlé-
keny nemzeti nyelvter mészet csak elősegíti, de meg is kívánja a 
művészi originalitást. Ennek az originalitásnak jegyében helyezi 
Kölcsey Himfyt Csokonai fölé,80 becsüli nagyra Berzsenyit81 és 
bosszankodik a Berzsenyi-kötet második kiadása elé írt epigon 
íz(i Helmeczy-tanulmányon.82 Ezért bírálja lasztóci leveleiben 
K azinczy fordításprogramját (sőt a mester szoros fordításait nem 
találja elég szorosaknak, formát és egyéniséget is érzékenyen és 
pontosan visszaadónak83) , és szólítja. fel originális művek írására. 

Az originalitás elve támad mindenünnen Kazin czyra, még szű-

70 Kölcsey ezt frta.: „ ... ahol a német ndgy inverziót tehet, ott tehetünk 
mi nefJ1JVent. " Uo . . m. 190. Erre bizonyítékképpen Szemere fantasztikus vál· 
lalkozással a Muzó.rion III. 234 - 306-on egy mondat : „Nincs legkisebb tisz-
telettel szüléje eránt" 2365 változatát közli! 

80 Csokonai·bírálatá.ban. I. m. I. 403. 
8 1 Uo. I. 412, valamint Berzsenyi-bírálatában is, ha néhány vonatkozás-

ban igazságtalan is vele szemben. 
s: Hdmeczi Mihály: ÉL·tekezés az úgynevezett ú jításokról a nyelvben. 

ln: Berzsenyi Dániel Versei.2 Pest, 1816. Kölcsey elítélő nyilatkozata. : I . m . 
Ill. 257. 

&3 Kölcsey: l . m. ill. 265 - 6. 
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kebb és tágabb táborából is. Mégpedig úgy, hogy az egyéni origina-
litáson kívül egyre nagyobb súlyt kap, különösen az Erdélyi 
Múzeum körében, Döbrenteinél és Buczynál, a herderi nemzeti 
originalitás eszméje is s a ráépülő, nem latinizáló, hanem az euró-
pai lat inos stílus- és műfajeszményt lazító, az autochton fejlő
désű görög kultúrára támaszkodó német neohumanjzmus és 
weimari klasszicizmus, mely még nem romantikus, de genezisé-
ben, a francia felvilágosodásra és forradalomra adott antitézis-
szerű válaszjellegében, a valóságtól elforduló esztétikai humánum-
típus megteremtésére célzó utópiájában is rokon vele, s ezért 
megkönnyíti az átmenetet a nemzeti romantikák korszakába. 

l\fíg Kölcsey occidentális nyelvtermészete jórészt - de nem 
mindenben - igazolja Kazinczy idegenszerűségeit, baráti köré-
be ez visz meghasonlást, Kis J ános és Döbrentei is megdöbbentik a 
mestert „purizmus"-ukkal. Az ortológusok pedig valóságos hajtó-
vadászatot indítanak ellene: a M ondolat, Beregszászi és Sipos köny-
vei, Kisfaludy Sándor R uszek apáton át közvetített levelei, Lá-
czai becsületbe vágó pamfletje, Teleki László és Pázmándi Hor-
váth András udvarias, de határozott levelei nyelvrontással, a 
magyar nyelv szelleme elleni merénylettel s a magyar szellem és 
kultfu·a egységének megbontásával, egyesek intrikus (nőies) ter-
mészetéből fakadó viszálykeltéssel vádolják. Nem csoda, hogy 
nlósággal üldözési mánia vesz erőt rajta: anekdotikus érdekes-
ségű bizonyítéka, hogy amikor Pethe elküldi neki a Fazekas 
engedélye és ne>e nélkül megjelentetett Ludas Matyit, maga ellen 
irányuló pamfletnek, Pethe merényletének érzi, Döbrögiben ma-
gára ismer, s noha 1805-ben Fazekas már megküldte neki művét, 
nem emlékezve rá, fellármázza baráti körét, behajtja Kölcsey és 
Berzsenyi részvétkívánatát, csak Döbrentei nem hlsz feltevésének. 

A legnagyobb csapás azonban Kölcsey szakítása. Az a Kölcsey, 
aki rousseau-i Sonderling létére K azinczy legkedvesebb és leg-
tehetségesebb embere volt, aki még kritikáiban is - látszatra -
a mester ízlését képviselte, lasztóci leveleiben esztétikai nyelv-
természetére, a fejlődő herderi nyelvszellemre hivatkozva, mely 
magától fejlődik, a további nyelvi harcokat nemcsak fölösleges-
nek, de kifejezetten károsnak minősíti, és az eddigiek hasznosságát 
visszamenőleg is kétségbe vonja. S a nyelv kazinczyánus önké-
nyes kezelésével folytatott vitájában megsejti nyelv és gondolko-
dás dialektikus egységét is, a nyelv visszahatását a gondolkodás-
ra: „ ... megjegyzésre méltó, hogy igazságtalanság az újtól any-
nyira elkapatni magunkat, hogy a nyelv ideáljában egyedi.U csak 
azt láttassunk szemmel tartani, s csak az után törekedni. lVIert 
nem hanyatt-homlokkal rohanunk-e az egyoldalúságra? A sti-
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liszta formálja a nyelvet, de mi formálja hát a stilisztát1" (Ki-
emelés tőlem. Kölcsey i. m. ill. 262.) 

Kapcsolatuk megszakad, s ez a végletekig egyedül maradt Ka-
zinczyt önvizsgálatra készteti. A további ortológus támadásokra, 
Kisfaludy Sándor Füredi Vida álnevű bírálatára84 már nem szél-
sőséges polémiával felel, hanem az Ortologus és neológus nálunk és 
más nemzeteknél című, a nyelvújítás győzelmét, de az or tológia 
szempontjainak részleges igazságát is elismerő tanulmányával, 
melyben a dialektikus gondolkodás olyan szintjére emelkedik fel, 
mint soha korábban. Nyelvtörténészeink ezt a művet igazán érté-
kelni sosem tudták, s csak stilisztikai gyakorlatba öltöztetett 
szofisztikát láttak benne. Kölcsey álláspontjáig természetesen nem 
tud áttörni, s ezért a vita korábbi, egymást kizáró jellegű ellent-
mondásainak feloldásában van egyeztető jelleg is, de milyen ra-
gyogóan igazolja mozgalmát az ortológia egyik fő vádjával, az 
egységbontá.ssal szemben. „A stilisztika különböző nemeinek 
más meg má.s szavaik, más meg más frázisaik, más meg más nyel-
vek van, s ezeket nem szabad összetéveszte1ú. Más a poézis nyelve, 
más a prózáé, sőt a poézisé és poézisé, s a prózáé és prózáé is 
más ... fgy az élet nyelvében is, hol másként szól az udvarnok, 
másként a falusi lakos, másként az úr és szolgája, másként a had s 
az iskolák nagyjai. Ezt tanítják a klasszikusok mind példájok, 
núnd leckézéseik által, ezt tanítják az iskolák: de az ortológus azt 
tagadni akarná, hogy egysége legyen, holott a nyelv annál töké-
letesebb s elkészültebb, minél több mértékével bír a sokszínűségnek, 
hogy mindent az annak saját színben adha.sson. Egyszóval ők az 
egység egységére törekszenek, mely csak a spekuláló bölcs káp-
rázolataiban találtatik: a természet mind a testi, mind a lelki 
világban mindent a különbözés egysége (concordia discors) által 
tenyésztet, mindent azáltal tart fenn, s a neológus ezt követi." 
(Kazinczy : Válogatott művei. Bp., 1960. II. 205.) 

A nyelv individuális és kollektív eredetének és létezési formá-
jának humboldti dialektikájából is megsejt valamit: „A nyelv 
miénk és így enyém is." (Uo.) S nem dialektikus megfogalmazá-
sok-e a nagy összegező mondatok: „J6l és szépen az ír, aki tüzes 
ortológus és tüzes neológus egyszersmind, s egységben és ellenkezés-
ben van önmagával . . . S mi szabad az írónak ezen iskola értelme 
szerint~ A Fentebb nemben mindaz, amit a minden nyelvek ideálja 
megkíván, a magyar nyelv természete (örök szokása s törvénye) 
világosan nem tilt, a régi és újabb klasszikusok által nevelt ízlés még 
javasol is, s a szükség múlhatatlanul parancsol." (Uo. 209-210. ) 

84 FÜ!redi Vida: A Recensiókról. Tudományos Gyűjtemény 1818. VI. 1. 
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Az ilyenfajta kiegyenlítő lezárás nagyon könnyen kiváltotta a 
vita túloldalán levők megbékülését; hisz a jelentősebb írók, még 
ha elméletileg az ortológia oldalán álltak is, gyakorlatilag ki-
sebb-nagyobb mértékben neológusok voltak. Végletekig a je-
lentéktelen és csak-grammatikus Beregszászin85 kívül csak Ver-
seghy tartott ki elvi ortológiája mellett, sőt az előző évtized írásai-
hoz viszonyítva a 10-es évek nagy műveiben, különösen a nyelv-
filozófiai szempontból is rendkívül fontos Feleletében még konzer-
vatívabb álláspontot képviselt. Így pl. az ún. „szendergő" gyö-
kerek feltáma"5ztásának korábban általa is folytatott gyakorla-
tát mereven elveti. Egyébként azonban bizonyos párhuzamossá-
gok is megmutatkoznak újonnan kialakult álláspontja és Kazin-
czyék között, csak gyökeresen más előjellel. 

Mindenekelőtt az em líthető, hogy a nyelvszokás kérdésével 
kapcsolatban korábbi álláspont jú.hoz viszonyítva az empirikus 
tendenciáktól eltájékozódó racionalista fordulat jegyei mutatkoz-
nak. Feleletében így fogalmaz: ,.Ne mondgya nekem azt senki, 
hogy az emberi nyelveknek fő bírója nem a Filozófia, hanem a 
szokás: mert én erre egvéb munkáimban már többször azt felel-
tem, hogy a nyelv dolgában bírónak még maga is a Filozófia a 
közönségesen bevett és az analogiának törvénnyeiben fekvő szo-
kást ösmeri, nem pedig az egymással ellenkező rideg szokásokat, 
mellyeknek már ide már amoda csavarító erőszakoskodásai miatt 
a nyelv a műveltt és csinos nyelvhez illő rendtartásra fel nem 
emelkedhet, és így csak a regularitásnak talpszépségéhez is soha 
sem juthat. "86 Míg tehát, mint láttuk, a Tiszta magyarságban a 
nyelvszokást és az analógiát azonosította, jelenleg egyértelműen 
az analógia uralma alá rendeli az úzust. 

Másik párhuzamos vonásuk a purizmus éles elítélése. Míg azon-
ban Kazinczy azért ítéli el a purizmust, mert akadályozza azt a 
szándékát, hogy irodalmi nyelvünket az európai modern irodal-
mak nyelvének és szemléletének fordulataival, finomságaival és 
árnyalataival gazdal!ítsa, addig Verseghy, aki a szépirodalmat vál-
tozatlanul a felvilágosult, sőt élete végén az egyre kevésbé fel-
világosult tudományok szolgálójának szerepére kárhoztatja, aki 
a szépirodalom autonómiájának gondolatához élete végéig sem 
jut el, különös elméletet alkot purizmusellenessége megalapo-
zásához. Szerinte élesen meg kell különböztetni a nemzeti kul-

85 Bere9szászi Pál: A Tudományos Gyűjteményből kihagyott két darab 
értekezés. I. Penna. hábot•ú nemzeti nyelvünk dolgában. II. A S.-Pataki 
eollegi1unról tett tudósítás m egvizsgálása. Pest, 1820. 

86 Verseghy Ferencz: A filozófiának to.lpiga.zságira építeH felelet ... Budo, 
1818. ll 9. 
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túrát, mely a nemzeti élet mindennapjaival van összefüggésben és 
a hazai nyelv gyakorlatát követeli meg, az egyetemes európai 
ku !t úrában kialakult nemzetek fölötti, egységes humanitás szint-
jétől. Ennek az általános emberi kultúrának, a szép mesterségek 
és a tudományok világának, mint írja „ ... theoriáirul soha sem 
írunk mink tanító könyveket a köz népnek; mert ez efféle dolgok 
tellyeséggel nem neki valók ... ",81 ezért meg kell őrizni nem-
zetközi szavaikat, fordulataikat, sőt nyelvüket, !I. latint is. Ez a 
humanitásfelfogás némileg emlékeztet ugyan a felvilágosodás-
kor kozmopolitizmusára, de Verseghy utolsó éveiben, a klerika-
lizmushoz való közeledésével együtt, a szerinte „protestáns" 
purizmus iránt való ellenszenvével összefüggésben egyre erőseb
ben a felvilágosodáskor előtti, egyháziaa-humanista kulturális és 
tudományos egyetemesség színezetére is emlékeztet. 

A magyar nyelvújítás kora nyelvfilozófusai Kölcsey kivételével 
nem nagyon haladtak túl az eddig kifejtett álláspontokon. Még 
a legmodernebb tájékozódású Szemere, akit az univerzális gramma-
tika és a schlegeli tipológia kérdései is foglalkoztattak, sem lesz 
hűtlen az empirikus nyelvkeletkezés-elmélethez, amikor 1820-as, 
eddig csak részleteiben kiadott pályamunkájában88 elveti a nyelv-
eredet schlegeli felfogását. Ugyanezt a felfogást képviseli nagy ta-
nulmányában. A magyar nyelvnek tökélletesítés e új szavak és új szól-
lásmódok által címűben gróf Teleki J ózsef, aki az utókor nyelvészeti 
felfogása szerint korának legtudományosabb összegezése során ösz-
szefoglalja az európai és magyar nyelvművelés addigi álláspontjait, 
józanul mérlegel és mindkét irány szélsőségeitől elhatárolja magát. 
S végső soron, az írók nyelvalkotási szabadságának elismerésével, 
a nyelvesztétikai szempont - nem egyoldalú - elfogadásával az 
eddigi s jövőbeli neológus törekvéseket is igazolja. Rendszere jó-
zanabb út a nemzeti romantika felé. Végső fokon azonban az ön-
kény és törvény ellentmondását Kazinczyhoz hasonlóan többé-ke-
vésbé egyeztetően tudja csak feloldani . A nyelvújítás évtizedé-
nek heves és mérsékelt neológusai végül mind megrekedtek az íz-
lés- és nyelvfelfogásnak ebben a korábbi szakaszában. A nyelv-
tudomány fejlődése többé-kevésbé az é) álláspontjukat, sé>t sok 
esetben az ortológusokét igazolta, viszont a. tudományos nyelvé-
szet világánál dilettánsnak mondható Kölcsey-hipotézis jobban 
megértette a herderi nyelvfilozófia és a romantikus nyelvbölcselet 
mélyebb összefüggéseit, s a maga korának követelményeit jól meg-
érezve elősegítette romantikus nyelvi eszmélkedésünket s az általa 
is inspirált magas esztétikai értékti reformkori szépirodalmunkat. 

11 Uo. 91. 
"Szemere Pdl: Munkái. Bp„ 1890. II. 200-210., 220- 228., 244 - 247. 
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BERLÁSZ JENŐ 

KÖNYVTÁRI KULTÚRÁNK A XVIII. SZÁZADBAN 

Néhai professzorom, Hajnal István emlékének 

A XVIII. század közepére a megel6ző százötven év társadalmi 
fejlődésének eredményeképp az országnak könyvekben, szerve-
zett könyvgyűjteményekben tetemes szellemi téSke állt rendelke-
zésére. Ennek jelent6sége nemcsak a könyvek sokaságában adó-
dott, hanem abban a tényben is, hogy e könyvek tízezrei Európa 
közös műveltségének lényeges eredményeit tartalmaztá,k, és jó-
részt olyan intézményi keretek között voltak elhelyezve, amelyek 
a világi művelt rétegek számára is többé-kevésbé hozzáférhetők 
voltak. E szerint a királyi Magyai·országon és Erdélyben a XVIII. 
század elején adva volt a kulturális továbbfejléSdés lehetősége. 
Ebben állt az új éra pozitív öröksége. Mellette azonban jelen volt 
egy nagy negatívum is: a volt török hódoltság kulturális parlagja. 
A felszabadító háboruk lezajlása és a karlócai béke (1699) után 
szükségszerű volt, hogy a század elséS nemzedékei mindenekelőtt 
e döbbenetes korszerűtlen állapot megszüntetésére összpontosít-
sák energiáikat. 

A könyvkultúra meggyökereztttése a volt h6doltságon 

A volt hódoltság művoléSdési restaurációja legalább akkora fe-
ladatot rótt az országra, mint az elnéptelenedett területek újra-
telepítése vagy a gazda.sági termelőmunka újraindítása. Hiszen 
nemcsak a Nagyalföld, de a délkeleti Dunántúl is nagyrészt elva-
dult területté vált. E vidékek visszakapcsolása a nyugati és északi, 
illetőleg az erdélyi országrészek folyamatos kulturális életébe az 
újraépítéssel volt egyértelmű. 

E roppant munka elvégzéséhez társadalmunknak a XVIII. szá-
zad elején sem volt egyéb szerve, mint az egyházak. Továbbra is 
csupán a katolikus és a két vezető protestáns egyház alkotta a kö-
zösségi élet hivatásos kultúragondozó rétegét. Allami műveléSdés
politika még nem létezett; a közműveléSdési feladatok még teljes-
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séggel kívül álltak az államhatalom tevékenységi körén. Ezeknek 
ellátása szükségképpen a papságra várt, ennek volt mintegy ter-
mészetes feladata. Az egyházaknak tehát a hitélet helyreállításá-
val együtt vállalniok kellett az iskolák és a velük kapcsolatos más 
művelődési intézmények életre hívását is.1 

A világi társadalom mértékadó tényezői ebben a kultúraszer-
vező munkában legfeljebb csak a pártfogó, a patrónus szerepét 
töltötték be. Vagyis: az újranépesülő városok polgársága, illetőleg 
a földbirtokaira visszatelepülő fő- és köznemesség- kegyúri köteles-
ségénél fogva - rendszerint anyagi és erkölcsi hozzájárulá.sok for-
májában támogatta az egyházi erőfeszítéseket. Áldozott, mert 
így követelte ezt saját érdeke is. A visszafoglalt terü letek korszerű 
szervezetbe foglalásához ugyanis feltétlenül szükség volt az írás-
és könyvkultúra újra meggyökereztetésére. A régi és újonnan 
visszatért országrészek szerves egybekapcsolása is azon múlt, mi-
lyen ütemben sikerül az utóbbi területeken a műveltségterjesztő 
intézmények (iskolák, könyvtárak és könyvnyomdák) megszer-
vezése. 

A vallásos-kulturális újjáépítést - az adott történelmi helyzet-
ben - a katolikus egyház úgyszólván saját kizárólagos felada-
tának tekintette. Az ellenreformációs harcban elért nagy sikere 
és az uralkodóházzal változatlanul fennálló szoros érdekszövet-
sége valósággal priruégiu mot biztosított számára e téren. A 
protestáns egyházaknak az önálló Erdélyi fejedelemség megszű
nése (1690) óta nem volt belső politikai támaszuk, az ún. Carolina 
resolutiók (1731, 1734) pedig leküzdhetetlen akadályokat állí-
tottak terjeszkedésük elé. 2 Ennek a monopolhelyzetnek a tuda-
tában, közhatósági támogatással bocsátkozott a klérus a nagy 
vállalkozásba. 

Az egyházmegyék s velük az iskolázás újjászervezése legtöbb 
helyen még a századforduló előtt megkezdődött: az egri, váci, 
veszprémi és pécsi püspökségé már az 1680-as években, a kalo-
csai érsekségé, a csanádi és a nagyváradi püspökségé csak 1690 
után. A püspökök a vallási élet szervezésében itt is messzemenő
leg a szerzetesrendekre támaszkodtak, széles körben letelepítve 

1 A közoktatásra. vonatkozó rendi (országgyűlési) törvények, nemkülön-
ben az idevágó királyi rezolúciók inkább csak törekvéseke t. fejeznek ki, tu-
lajdonképpen tervszerűtlen és bizonytalan kísérletek a. gyakorlati művelő
déspolitika. irányában. Molnár Aladár: A közoktatás Wrténete Magyar-
országon. Bp., 1881. I. 252- 297. 

t Révész Imre: A magy111·országi protestantizmus története. Bp., 1925. 
47-49. 
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a különböző kolduló- és remeterendeket. 3 Az iskolázás elindítását 
azonban az első időkben csaknem kizárólag a jezsuitákra bízták. 
Ezek pedig az őket jellemző elevenséggel még szinte a felszaba-
dító harcok sodrában, jóval a karlócai békekötés (1699) előtt meg-
jelentek a visszafoglalt területeken, és Budán, Egerben, Eszter-
gomban, Pécsett és Nagyváradon sorl'a megszervezték reziden-
ciáikat, illetőleg kollégiumaikat.4 Terjeszkedésük azonban a szá-
zadforduló, s különösen a Rákóczi-felkelés után feltűnő módon 
hirtelen megakadt; a püspökök és a szabad városok a további 
iskola- és kultúraszervező teendőket nemigen kívánták már velük 
végeztetni. Általánosan egy új tanítórend felé fordult a figyelem, 
amely nálunk csak az 1660-as években tűnt fel, de azóta széles 
körben jó hírre tett szert, a piaristák rendje felé. A század elején 
az újra betelepült municípiumokban már olyan bizalom nyilvá-
nult meg irántuk, hogy egymás után őket kérték fel új taninté-
zetek felállítására. Néhány évtized alatt, a XVIII. század dereká-
ig a volt hódoltságban mindenfelé: Pesten, Vácott, Kecskeméten, 
Szegeden, Kalocsán, Nagykanizsán és Temesvárott piarista gim-
náziumok keltek életre és nőttek aránylag rövid idő alatt haté-
kony művelődési központokká.5 

A piaristáknak a katolikus közoktatásban való megjelenése 
egy új szellemű korszak előjele volt. Ebből ugyan a külszínen 
jó ideig még semmi sem volt felismerhető, mert a piarista iskola 
- szintúgy mint a jezsuitáké - eleinte csakis a katolikus huma-
nista latin műveltség kialakításán fáradozott. Mégis lényeges 
különbségek voltak közöttük. Először is a piarista tanrendszer 
nem volt merev, fejlődésképtelen szabályzat; a rendi vezetés 
bő lehetőséget nyújtott az idők változásához és a helyi viszonyok-
hoz való alkalmazkodásra. S ami talán még lényegesebb, a piaris-
ták nem vállaltak harcos szerepet az ellenreformációs mozgalom-
ban; működésüket kezdettől fogva a protestánsok iránti feltűnő 
türelmesség jellemezte. Ezek a tulajdonságok képesítették őket 
arra, hogy sajátos kulturális küldetést vállaljanak: a katolikus 
vallásosság ápolása mellett úttörőilegyenek a XVIII. századi Eu-
rópa megújuló polgári eszméinek, tudományosságának, nyelvi és 

3 Karácsonyi, Jáno8: l\Iagyarország egyháztörténete főbb vonásaiban. 3. 
kiad. Veszprém, 1929. 176-194., 236 -237. 

'Uo. 176-177. Molnár:!. m. 195-209. IIet8 J. Aurélián: A jezsuiták is-
kolái Magyw:országon a XVIll. század közepén. Pannonhalma, l 938. 9., 12 -
n„ i~ .• 4i. 

6 l(arácsonyi: I. m. 1 78„ 304- 305. Molnár: I. m. 550 - G59. Balanyi 
György-Lantos Zoltán: Emlékkönyv a magyar piarista 1·endtarLomány há-
romszáz éves jubileumára.. Bp., (1943.) 27 - 50., 66-8:1. 
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irodalmi törekvéseinek.6 Ebben rejlett az iskoláikkal szoros össze-
függésben kialakuló rendházi könyvtárak jelentősége is. 

Meglehetősen kevés az, amit ezekről a könyvtárakról tudunk, 
mégis alig kétséges, hogy jelentős szerepük volt a század második 
felében uralomra jutó felvilágosodás előkészítésében . A tékák 
kialakulása minden bizonnyal huzamos ideig tartott, az állomá-
nyok mindenütt nehezen gyűltek össze. Hiszen a rendnek nem 
voltak birtokai, mint a jezsuitáknak; tagjai abból éltek, amit 
iskoláik kegyurai (városi tanácsok, püspökök) mint honoráriumot 
fizettek nekik; ebből pedig könyvtári pénzalapot teremteni nem 
lehetett. De nemigen lehetett számítani mecénási ajándékozás-
ra sem, mert a neoaquistica-területeken a nemesség, az arisztok-
rácia, a főpapság is új telepesként jelentkezett, s gyéren lehetett 
ellátva könyvekkel. A rendházak és iskolák jó darabig esetleg 
csak külső provinciák, főként a római központi intézmények aján-
dékaiból juthattak könyvekhez. A helyzet akkor változott meg, 
amikor a rendbe előkelő gazdag családok fiai is beléptek, akik 
aztán a vezetésük alá került iskolákat gyakran saját költségükre 
vagy saját könyveikkel szerelték fel. Leggyorsabban - már a 
harmincas évektől kezdve - és legjelentősebben nyilván a pesti 
téka bontakozott ki, főleg a két Cörver bárónak és Bajtay Antal-
nak jóvoltából. :Mindhárman a piarista vezetés alatt álló római 
Collegium Nazareoumban tanultak, s idehaza lelkes hirdetői 
lettek Newton és Leibniz új matematikai, fizikai filozófiájának, 
az ún. philosophia recentiornak. Eszméiket csak élőszóval nem 
tudták volna sikerrel elterjeszteni; az itthoni rendtársak és más 
érdeklődők számára való közvetítéshez okvetlenül szükség volt 
könyvekre is. Hoztak is magukkal, mint minden külföldről haza-
térő tanult ember. Példájukat a később Rómában tanuló piaris-
ták is követték. Így gyűlt össze élő rendtagok ajándékaiból 
vagy elhaltak hagyatékából a pesti piarista könyvtár, s bizonyo-
san a többi is. Állományuk szükségképpen megtartotta a kettős, 
egyházi és világi profilt, csakhogy bennük - ellentétben a jezsu-
ita tékák.kal - a régebbi (középkori és XVI - XVII. századi 
anyag) vajmi csekély hányadban szerepelt. Modern könyvtárak 
voltak.7 

A pesti piarista iskola és könyvtár tehát - a jelek szerint -
már a század első felében fontos társadalmi szerepet nyert; egyre 

6 Balanyi- Lantos: I. m. 51 - 62., 109 - 122. 
; Uo.: 44 - 45., 118 - 122. Takáts Sándor: A főváros alapította budapesti 

piadsta kollégium története. Bp., 1895. Tudósítvány a kegyes·tanítórendíek 
budapesti főgímnáziumáról a.z 1894/95-í tanévben. 
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inkább megszilárduló támaszpontja lett a pesti polgárság és a 
Pest megyei nemesség szellemi felemelkedésének, egyengetve az 
utat az ország majdani kulturális központjának kialakulása felé is. 
Kiemelkedő tényezőnek kellett lennie Budán és Buda vidékén 

az ottani jezsuita iskola.komplexumnak és a vele kapcsolatos 
könyvtárnak. Itt Széchényi György esztergomi érsek bőkezűsé
géből, közös szervezetben három intézet létesült: egy bölcseleti és 
hittudományi tagozattal kiegészített gimnázium (collegium aca-
demicum) s vele szoros kapcsolatban egy világi és egy papi 
nevelőintézet (convictus, illetőleg seminarium). Ezt az Academia 
Széchenyianának nevezett összetett főiskolát a jezsuiták bizonyá-
ra felvidéki könyvtáraik állományából, a nagyszombati és a 
kassai egyetemhez hasonló gazdag tékával látták el. E téka azon-
ban - éppen emiatt - nyilván távolról sem volt olyan korszerű, 
mint a pesti piarista. gyűjtemény. Tekintve azonban, hogy az 
intézetet évente 400- 500 főnyi tanulóifjúság látogatta., hatása 
jelentékeny lehetett.8 

A volt hódoltság többi városában - akár jezsuiták, akár pia-
risták települtek meg bennük - az iskolai és könyvtári fejlődés 
jóval lassúbb folyamatnak látszik, ott pedig, a.hol csupán pasz-
toráló vagy éppen kontemplatív rendek emeltek kolostort, jelen-
téktelenebbnek is. I gaz, hogy a Felvidékről visszatelepülő közép-
kori eredetű szerzetek egyes rend.házaikba rendkívül becses 
kódex- és régi könyvgyűjteményeket hoztak magukkal, ám ezek 
egyelőre holt kincsek voltak, minthogy a hazai kutató tudomá-
nyosság még éppen csak elkezdte szárnyait bontogatni. Ilyen 
értelemben becses könyvtáraik a felszabadult területeken főleg 
a pálosoknak voltak (Pesten, P écsett és Pápán), valamint a 
klarisszák apáca.rendjének, amely Pozsonyból és Nagyszombatból 
települt vissza Budára és Pestre. Az ugyancsak Pestre és Vácra 
behívott domonkosok könyvgyűjteményeiben is lehettek közép-
kori és humanizmus kori értékek.9 Az Óbudán otthont nyert 
trinitáriusok könyvtára azonban csak a Zichy-család jóvoltából 
nyert jelentőséget.10 Még kevesebb aktuális társadalmi szerepük 
volt a városoktól, a „ világtól" távol új életre kelő monachális 
rendi monostorok tékáinak. A bencés Pannonhalma, a „magyar 

8 Horváth Jenő (közzéteszi): A 250 éves budapesti kil'ályi egyetemi katho-
likus gimnáziwn 1687-1937.Bp., 1937.15-45. 

8 Budapesti Egyetemi Könyvtár (rövidítése a következőkben EK), kéz-
irattár, a. föloszlatott jezsuita. és egyéb szerzetesi rendházak könyv jegyzékei a 
J. jelzetű szekcióban. 

1° Fallenbüchl Ferenc: A rabváltó trinitádus szerzetesek Magyw:orszá-
gon. Bp., 1940. 137 - 162. s főleg 154. 
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Monte Cassino" mintegy 2000 kötetnyi gyűjteményével csak 
1720 után indult el a fejlődés útján.11 A tihanyi, bakonybéli és 
dömölki bencés, valamint a zirci és pásztói ciszterci apátságokban 
pedig a könyvgyűjtést nyilván elölről kellett kezdeni.12 

Magukban a püspöki városokban is csekély eredmény mutat-
kozott a könyvtári kultúra fejlődésében a század első felében. 
Legtöbb székhelyen 4 - 5 évtized kellett a székesegyházak, püspöki 
rezidenciák, káptalani lakhelyek felépítéséhez. Bár a püspökök 
túlnyomórészt arisztokrata családokból kerültek ki,13 s mint 
ilyenek - a XVII. századi hagyományokat követve - rendszerint 
Rómában, a Collegium Germanico-Hungaricumban vagy a 
Collegium Apollinaréban végezték magasabb tanulmányaikat,14 

s általában igényes könyvkultúrával tértek haza, az egyházme-
gye papságának vagy közönségének használatára szolgáló in-
tézményes könyvtárt még seholsem alapítottak. Nem keltek még 
új életre a középkori káptalani (székesegyházi) könyvtárak sem, 
peclig a magas műveltségű kanonokok semmiképpen sem nélkü-
lözhették a sokoldalú, vallásos és jogi tudományos szakkönyv-
tárt. Csakhogy azt mind a püspökök, mind a kanonokok általá-
ban saját érdeklődésük szerint mint személyi gyűjteményt terem-
tették meg, nem érezve még szükségét egy közgyűjtemény lét-
rehozatalának. l\1ost is - mint korábban - csupán elvétve for-
dult elő, hogy egy-egy püspök vagy kanonok személyes tulajdo-
nát alkotó gyűjteményét a papi közösségre hagyta. Ilyen volt 
gróf Berényi Zsigmond pécsi püspök (1739- 1749), aki hagyatéká-
val ösztönzőjévé ,áJt utóda, Klimó György híres könyvtáralapí-
tásának; továbbá Pa.dányi Biró Márton veszprémi pöspök (1744 
- 1762), aki Sümegen 600 kötetes gyűjteményt hagyott utódai 
számára.15 

A katolikus egyháziaknak e széles körű vallásos-kulturális 
szervezkedését a protestánsok nem követhették. Sem a reformátu -
soknak, sem az evangólikusoknak nem volt törvényadta lehető
ségük és anyagi erejük ahhoz, hogy akár az Alföldön, akár a 
Dunántúlon hit- és kultúra.terjesztő tevékenységüket a meglevőnél 

11 Kuncze Leó: A pannonhalmi Szentbenedckrend könyvtárának törléncte 
és jelen állapota.. MKSz 1878. 167- 190. 

u Karácsonyi: l . m. 305 - 307. 
13 Uo.: 240-241. 
u J(oUay-Kastner Jen/J: A magyar irodalmi bat'okk. BpSz 1944. 2GG. 

14- i5. 
I$ Varjú Elemdr: J egyzetek o. pécsi egyházm egyei könyvtárból. i\fl(Sz 

1907. l 94. Pehm József: Pa.dányi Ilfró Márton veszp1·émi piispök élete. Zala-
egerszeg, 1934. :rn:i - 3G4. 
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szélesebb körben folytathassák. Be kellett érniök azzal, hogy a 
török időket átvészelt régi intézményeiket fenntartsák. A pápai 
kollégium, a kecskeméti, nagykőrösi, ceglédi és halasi gimnázium a 
legnagyobb bizonytalanságban tengődött, jelentősebb előrehala
dást tenni nem t udott. E setleges pár száz kötetny i könyvtáruk, 
szintén latin nyelvű, avult teológiai állományával még helyi v i-
szonylatban sem igen láthatott el közművelődési feladatot.16 

Bizonyára okkal nem tudunk a volt hódoltságon 1750 előtt 
jelentékenyebb világi magánkönyvtárak létezéséről sem. Az itt 
megtelepült főúri családok erőit - akárcsak a főpapokét - hosszú 
időn át lekötötték a telepítések és az építkezések. A későbbi 
jeles mágnáskönyvtárak otthonai, az aszódi, acsai, gödöllői, 
péceli, sziráki és nagytétényi kastélyok mind ekkoriban, 1720 
és 1750 között épültek fel.17 A középnemesség pedig még sokáig 
egyszerű zsúpfedeles házakban lakott, s az iskolázás befejezté-
vel nemigen élt igényesebb szellemi életet. 

A kulturális energiák érvényesülésének feltételei tehát csak 
lassan, nehezen bontakoztak ki. A század közepén még vajmi 
kevés jele volt annak, hogy e centrális területek müveltségi je-
lentősége hamarosan utoléri, sőt idővel túl is szárnyalja a török 
által el nem pusztított szélső vidékekét. 

Változások a peremterületek könyvtári 
viszonyaibctn 

Ugyanez a fél évszázad, pontosabban a Rákóczi-felkelés utáni 
négy évtized zavartalan életkörülményeivel az ország perem-
területei, Nyugat-Magyarország, a Felvidék, illetőleg Erdély és a 
Partium számára is kedvező lehetőségeket kínált a könyv- és 
könyvtári kultúi·a továbbfejlődésére . Persze katolikusoknak és 
protestánsoknak nem egyenlően kedvezőket. 

A reformáció és ellenreformáció nagy társadalmi-eszmei k üzdel-
me az ország nyugati és északi vidékein a XVII. század végéig a 
katolicizmust nem juttatta teljes győzelemhez, csupán fölényes 
hatalmi túlsúlyhoz. A Rákóczi-szabadságharc után ebbe a klérus-
nak is, a dinasztiának is bele kellett ny ugodnia. Így történt, hogy 

1c Molná1·: I. m. 508-518. Borsos István : A pápai evang. reform. főisko
la könyvtál'ának k atalógusa és rövic.l története. Pápa, 1901. 3-10. Ádám 
Geruon-J oó I mre : A nagykőrösi ev. ref. fögymnasium tört 6rwLe. Nagykőrös, 
1896. 293 - 294. 

17 Railos Jenő: Magyar kastélyok. Bp., 1939. 14 - 15. 
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az 1714/15. évi vallásügyi törvények a kialakult helyzetet köz-
jogilag is megerősítették.18 

Mit nyert a katolicizmus és mit vesztett a protestantizmus a 
kulturális élet frontján, különös tekintettel a könyvtárakra? 
- Erre a kérdésre kell először felelnünk. 

Ami a szellemi élet gyújtópontjajt, a városokat illeti, ezehhen 
a katolicizmus csak kevés helyen válhatott egyeduralkod<ívá, 
mindössze két-három püspöki székhelyen, Nagyszombatban, Győ
rött és NyitTán, ott ahol a protestánsok hatalmuk tetőpontján 
sem tudták megvetni a lábukat. A kifejezetten polgári városok-
ban sehol sem sikerült a protestantizmust maradéktalanul eltö-
rölni, de azért a jezsuitákkal az élen a szerzetesrendek egész sora 
nyomult be ezekbe is, legtöbbször kisajátítva a középfokú iskolá-
zás jogát. A protestáns tanintézetekkel együtt általában felosz-
lottak, gyakran jezsuita kézbe kerültek könyvtára.ik is. Átmenté-
sük a helyi egyházközség birokába csak ritkán sikerült. Ilyen-
képpen intézményes város.í könyvtára.kkal legtöbb helyen csak 
a katolikusok rendelkeztek. 

Nyugat-Dunántúli könyvtárak 

Dunántúlon a városi kultúrának csupán két jelentős központja 
volt: Sopron és Győr. 

Sopron a XVI. század közepe óta a hazai evangélikus német 
polgárság egyik legerősebb bástyája volt. Latin iskolája 1557-
ben alakult meg; ugyanakkor indulhatott meg a könyvgyűjtés 
is, amely száz év során a lutheri reformáció és a német-svájci 
humanista irodalomnak gazdag állományát teremtette meg. A 
jezsuiták 1650-ben települtek be a városba, s láttak hozzá saját 
kulturális intézményeik megszervezéséhez . Jellemző a protestú.ns 
polgárság erejére, hogy ebben a válságosra forduló időszakban 
(1666) egy másik intézményes tékát is létre tudott hozni : a Zuana 
~éter polgármester hagyatékából alakult konventi könyvtárt. 
Amde az evangélikus gimnázium és könyvtár az 1674. évi 
országos terror (a Szelepcsényi-törvényszék) idején feloszlott; 
könyvei valószínűleg a helybeli jezsuita kolJégium birtokába kerül-
tek. Nem sokkal később, 1682-ben sikerült a gimnáziumot újra 
megnyitni és egy második könyvtár alapjait lerakni . Ebből ala-
kult ki a xvm. szá,zad során híressé vált több ezer kötetes líceumi 

is Révész: I. m. 47. Krt.nfosonyi: I . m. 242- 243. 
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könyvtár.a Meg kell a?:onhan jegyezni , hogy a sopronj könyv-
kultúra nom kizárólag az említett int ézmény i kiinyvtárakon 
ny ugodoLt; kifejezői és egyben hiztosíL6kai voltak ennek a polgári 
magánkönyvtárak is, amelyek, akárcsak a többi szabad királyi 
városban, a XVI. század óta időről időre megújulva szép számmal 
jelen voHak.20 

Győrben n. pl'OLcstanti,,,mus nem tutloLt mélyebb gyökeret vern i. 
lttmár a XVI . Rzúzad végén, Draskovich György püspökségoidojén 
ellenreformációs irányzat uralkodott. A jezsuiták is korán (1626) 
megnyitották kollégiumukat és könyvtárukat . 1688-ban Szé-
chényi György püspök papnevelő intézetet állított fel, s vele együtt 
alapítványi tékát, amely egyike lett az első intézményes egyház-
megyei könyvtáraknak. K ét kolostori téka is alakult a vá-rosban. 
Ellenben polgári magánkönyvtárak ekkoriban itt még aligha 
léteztek. 21 

Vidéki viszonylatban a reformáci6 könyvtári kultúrájából még 
ennyi sem maradt fenn. A rekatolizált n agy földesurak patrónusi 
joguk alapján a protestáns kultUl'ális intézményoket egyszerűen 
hatalmi szóval oszlatták fel, s telepítettek helyükre szerzetesi 
kolostorokat, gyakran clláha őket könyvgyűjtemónyekkel is. 
Emellett mnguk a főúri 'árak, ud' arok, amelyek korábban saját 
kön)"tárukkal is a reformáció kult{1rájának terjesztői Yoltak a 
familiáris nemesség körében, immár ellenkező irányú szorepot 
töltöttek be. A különböző nu.gybirtokokon nem kevesebb, mint 
18 helységben (így pl. Csáktomyáu, Csomán, Fraknón, Kismar-
tonban, J...ékán, Lorettomban, Németújvárott, Nezsiderben, Sü-
megen,Tatán stb.) keltek életre régi vagy új kolostorok, zömmel 
még aXVll. században. Közülük egyesek rendkhriil becses kódex-
kincsek és korai ritka nyomtatványok tárházai lettek . Így a 
csáktornyai (szentilonai) pálos monostor a protestáns Zriuyiek 
könyveit, a németújvári ferences zárda Batthyány Boldizsár hí-
res tékáját, a kismartoni ferences zárda pedig az Eszterházy család 
legrégibb gyíijteményét is felölelte. E kolostori könyvtárak azon-
ban - bár állományuk állandó gyarapodásban volt, zárt testüle-
t i tékák maradtak. 22 

10 Mii.Tlncr Máll!jás:Aclo.lok a soproni ov. lyceumi kiinyvlú.r löri.Í>nl'lól1<~ . 
MKSz l 880. 1 - 8. Szil&yyi Sándor : I. rn. 8ú - 87. 

!!<! Csaü:rJ.i Endte: Régi soproni könyvi,ryűjt.ók, köny\•c:shollok és olrni:6-
lmhin6tck. i\fKSz 1939. 54-61. 

21 Horváth Sándor: A győri püspöki seminorium könyvtára. :MKSz 1884. 
27 - 31. M agyar Minerva HJOO. 151. 

2 2 fhtl;yás Pát: A könyv sorsa Ma.gya.1"-01·ezágon. Bp., 1961. Tn. 171. G11örgy 
Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Bp., 1880. 1JQ7. 
L. még a a4. jrgyzetet. 
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A nyugat-dunántúli fM1ri (Eszterházy, Batthyány, Erdődy, 
Nádasdy) könyvtáraknak 1700 és 1750 közötti fejléídéséről még 
alig tárt fel valamit a kutatá8. Néhány jelenségre mégis kö"·et-
keztotni lehet. Úgy tűnik, hogy folyamatosan gyarapodó egységes 
nagy családi könyvtárak meglehetősen gyéren fordultak elő, 
vagy ritkán álltak fenn tartósan. A különböző uradalmi közpon-
tokban éW családtagok mindinkább külön-külön gyííjteményeket 
hmd ak létre. Az apák tékáj áL ri fiúk nem mindig tartották tiszte-
let bon, ol.vkor tehernek éro2L6k és elaján<léko?:ták, kiilönösen a 
valli1sviltoztiiíás idején. ÁltfLlálmn minden nem?:edék igyekezett 
saját korának és érdeklődési körének megfelelő új könyvtárat gyűj
teni, egyelőre még nem bibliofil vagy szórakozási, hanem ismeret-
szerzési célzattal. 23 

JI Fefoidék , ri Kisnl/öld rs rt lleayalja könyvtárai 

Mind várnsban, mind vidéken lényegileg hasonlóképpen alri-
kul tak a könyvtári viszonyok a Felvidéken és a hozzá csatlako?:ó 
Kisalföldö11, illetve Hegyalján is. 

A Juthernnizmusra kivétel nélkül áttért itteni német kereske-
dő- és bányavárosok közül csak az élenjáróknak (Pozsony, Eperjes, 
Késmárk, Lőcse, Besztercebánya, Selmecbánya, Körmöcbánya, 
Rárospatak, Losonc. )[iskolc) sikerült iskolai és könyvtári intéz-
ményeit - Sopronhoz hasonlóan - fenntartani. A legtöbb helyen 
csupán lelkészi-polgári ma.gántékák képviselték a könyvkultúrát. 
Viszont annál szélesebb köt'ben bontakoztak ki a katolikus intéz-
ményi könyvtárak. A legkiemelkedőbb könyvtári kör.pontokról 
a következő tájékoztatást nyújthatjuk . 

. Pozsony nemcsak intézményeinek számával és gazdagAágával, 
hanem régiségével is élen járt . .Első volt azok között a városok 
között, amelyekben jelentős középkori könyvgyííjtemények zavar-
ta.lanul fennmaradtak. Három ilyen ősrégi tékát őrzött a város: 
a helybeli társaskáptalanét, a XIV. századi ferences kolostorét 
és az ugyancsak középkori klarissza zárda gyűjteményét. Az első 
kettő 250-nél több középkori latin kódexet és számos ősnyomtat
ványt mentett át a vallási harcok viharain,24 a harmadik pedig 

:3 György Aladár: I. m. 407 - 408. 
24 A Magyar Történelmi TársulaL 1877. évi vidéki kirándulása Pozsony 

városába és vármegyébe. Bp„ 1877. 109 - 110. Knauz Nándor: A pozsonyi 
káptalarrnuk kéziratai. Codices manuscripti capituli Posoniensis. Esztergom, 
1870. 0.,ontosi János: A pozsonyi az. ferenciek tartományi könyvtárának 
codexei. i\lKSz 1878. 45 - 54. 
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fonntartotta saját szerzetének, s egyszersmind a domonkos rendi 
apácáknak középkor végi magyar nyelvű kódexmá,solatait, össze-
sen mintegy 30 nyelvemléket.25 Mellettük az újkori nyomtatott 
könyvkultúrát hat intézmény szolgálta: az evangélikusok líceumi 
könyvtára, három jezsuita bibliotéka és három kolostori gyűjte
mény. Az evangélikus könyvtár a XVII. század elején (1607) alakult 
a tanintézettel együtt, de az 1672-i események idején megsz(ínt, 
illetőleg a jezsuiták birtokába kerül t . 1681-ben az iskola ismét 
megnyílt, de új könyvtár csak 1724-től fogva szerveződött a 
Gleichgross- és a Marth-féle magángyűjtemények megszerzésével. 
A további gyarapodást is általában lelkészi-tanári könyvhagyn.-
tékok biztosították. A század közepén az állomány jóval felül-
haladhatta az 1000 kötetet.26 A jezsuiták könyvtárai közül valószí-
nűleg az 1626-ban P ázmány által alapított kollégiumé volt az első; 
ez kebelezte be 1672-ben az evangélikus gimnáziumi gyűjteményt. 
Kötetszáma a XVIIl. század közepére megközelítette a 3000-et. 
Rajta kívül külön könyvtára volt a rendi rezidenciának és külön 
orvosi szakgyűjteménye a rezidenciához tartozó gyógyszertárnak . 
1750-ig együttes állományuk 1500 kötet körül járh~itot,t.27 Orvosi-
gyógyszertani szakkönyvtárral rendelkezhetett az 1672 óta itt mü-
ködő irgalmas rend is. A trinitáriusok és karmeliták új alapítás ú 
kolostori könyvtára különösebb jelentőséggel aligha bírt.28 

Nagyszombat inkább csak egyoldalú katolikus papi jellege, a 
polgári értelmiséget nélkülöző társadalmi struktúrája („magyar 
Róma") miatt sorolható Pozsony mögé. Különben fa]a.i között, 
éppen olyan régi és becses könyvtárak álltak fenn, mint Pozsony-
ban. Itt is volt egy középkori eredetű káptalani könyvtár, ti. 
az 1543-ban ide menekült esztergomi f:zékeskáptaluné,29 ugyanc~uk 
egy XIV. századi ferences téka,30 nemkülönben egy klarissza 
zárdai gyűjtemény is,31 mindhá.rom nagy értékű kódex- és ős
nyomtatvány-állománnyal. De 11em nélkülözte a város az újkori 
nyomtatott könyvekből álló „modern" használati könyvtárt sem: 
~ Némclhy Lajos: Allut-0k ArpúJházi Boldog i\Iargit cl'cklyéinck lfülénl'-

lóhcz. Bp. , 18 4. 1!>8-206. EK kézimLtúr, J. 15/ 1. 
:& Schmült K. J. -Markusm:szky Sámuel: A po:i;sonyi úg. hitv. uv. t·g) húz-

község lör Lónot e. U. rész. J'ozsony, l 90G. :rno - 392. 
: 7 Gyenis Amlrás: Régi magyar jozsui ltL rond há;-:uk. Hp., ( IO•ll.) 4.a - 411. 

EK kéziraLt.á1·, u foloszlatot.t. jczsuit,a r encJJ1úzak könyvLúrjcgyzékci: J. 10/8., 
l 0 /9., 10 / 10. 

28 EK kézirattár, J. 14., 100/ la., 100/4. 
tt Wallaszky Paulus: Consp<'otusreipublicne litterariae ín Hungaria. Budac, 

1808. 265. Gyöi·rt!/ Aladcír:I. m. 47-50. 
30A Mugyur Történe lmi Társulat 1877. óvi vidéki ku·ándulása. Pozsony 

vúrosába ós vti1megyébo. Bp., L877. 84 - 80. 
ai Némethy: J . m. uo. 
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it,t működött az ors?.ág legjelent.ősebb tudományos gyűjteménye, 
a XYI-XVII. század fordulóján Oláh Miklós és Forgách Ferenc 
prímá& által megalapozott jezsuita kollégiumi téka; ez 1635 óta, 
amióta az egyetem megkezdte működését, Pázmány által jelen-
tékenyen gyaL"apítva, az egyetemi könyvtár szerepét töltötte be. 
1\llománya 1750 táján meghaladhatta a 10 OOOkötetet.32 Mintkiegé-
s?.ítő gyűjtemények, itt is megtal{dhatók voltak az újabb keletű 
kolostori könyvtárak: a pálosoké és a trinitáriusoké. 33 

A keleti Felvidék legjelentősebb könyvtári városa Ka~sa lett. 
Itt a XVII. század folyamán három vallási-kulturális irány küz-
dött a hatalomért: a régi evangélikus német polgárság, az újabban 
betelepült refomátus magyar polgárság és a katolikus klérus, 
közelebbről az 1596-ban ide menekült egri káptalan és az 1631-
ben betelepült jezsuita misszió. 1650 körül - a királyi hatalom 
támogatásával - az ellenreformáció kerekedett felül olyannyira, 
hogy a protestáns kulturális intézményeknek működési lehetősé
gük sem ma.radt meg. A jezsuita kollégium viszont Kisdi Benedek 
egri püspök alapítványa révén 1657-ben bölcseleti-teológiai főis
kolával akadémiává bővült, és főpapi-főúri mecénások jóvoltából 
könyvtárát is mossze a többi kollógiumi könyvtárnk fölé fejles7.-
tette. Kötetf'zámn. a XVID. század közepén 4000 körül járhatott.34 

Yisszatelepült a \;árosba két középkori koldulórend is: a feren-
cesek és a domookosok : kialakuló új tékáik jelent.ősége azonban 
jó\"'al a jezsuitáké mögött maradt.35 

A Felvidék középső részén, a bányavidéken a XVill. század 
első felében B esztercebánya játszotta a kulturális ve:1.ető szerepet. 
E város a XVI. század óta egyik főhelye volt a protestáns iskolá-
zítsnak. A jezsuiták 1648-ban nyomultak be falaik közé s nyitották 
meg kollégiumukat. Könyvtáruk néhány évtized ala.tt - főú6 
támogatással - erőteljesen kibontakozott, s tekintettel arra, hogy 
itt működött a rendi képzés legfelső tago?.:ata (patres terciae pro-
bationis ), színvonalában is magasra emelkedett. Állománya a 
XVIII. század elején 2000, közepén csaknem 4000 kötetet tett ki.3G 

a2 Diimmerth Dezsú: A budapesti EgyoLomi Kö11yvt1h gyujLoménycind{ 
kl'!oLkczóse I5Cll - 16:35. Bp., 1963. 4 -18. l'ajl:o,~S'IJ Györr;yné:,Az Egyetemi 
Könyvtár törtéuct.u 1 G90-l61 1774-ig . A~ l~gyol~mi KönyvLá1· J~vkönyvci JV. 
l 968. 82 - 85. Oytmili: I. m. 39 - 40. 

~3 Fallenbüchl: J. m. JOG- ll 7. J<:K ké:r.iratttir, .r. l00/2a. I\i11bá>~ Einil: 
A magyar pálosrend t.ört.énete. II. Bp., 1940. 28- 30., 378-401. 

3• Wicl; Béla: A jezsuita. rend töd~net.o Kassán. Bratialava-Pozsony, 
1931. 6-12., 1.1.-15., :l2. 

as uo., J3., 20-23., 28-29. Oyems:I. m. 29-31. 
3r. .Jw·Tco;;ich fi:mil: A bosztercebnnyni kii·. kt1>lh . f6gy1111wsi11111 WrténeLo. 

Br•;;:r.[,r rrcbánya, l 8!l5. 222 - 225. 
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Az evangélikus lakosságnak csak: nehezen sikerült fenntartania 
és fejlesztenie saját iskoláját és könyvtárát, nagy érdemet szerzett 
e körül Bél Mátyás, aki 1710-1713-ig mint rektor működött az 
intézetben. 37 

Hegyalján a XVI. század közepén - a Perényi család támoga-
tásával - Sárospatakon alakult ki jelentős művelődési központ. 
Középfokú tanintézete néhány évtized alatt református teológiai 
iskolává és a Felső-Tisza vidék kisebb latin iskoláinak anyaintéze-
tévé nőtt. Anyagi megalapozását főképp I. Rákóczi György feje-
delemnek és családjának köszönhette, szellemi színvonalának 
emelkedését pedig Comenius János Amosnak, aki az 1650-es évek 
elején itt tanított. Az intézet könyvtára a XVII. század elején 
mintegy 600 kötetnyi volt, de a Rákóczi-téka (I. György fejede-
lem és fia Zsigmond gyűjteménye) öröklésével (1652) egyszerre 
1400 kötetre szökött fel, s az országnak akkor egyik legelső gyűjte
ménye lett. Az iskola 130 évig tartó csaknem zavartalan fejlődés 
után 1671-ben az ellenreformáció támadásának áldozata lett. 
A schola és a könyvtár zöme a jezsuiták kezére került, a könyvek 
kisebb részét pedig az elvonuló tanárok és tanulók Debrecenbe, 
majd Gyulafehérvárra, végül Marosvásárhelyre menekítették . 
II. Rákóczi Ferencnek (1703- 1706) a református tanintézetet és 
könyvtárt részben sikerült helyreállítania. Ez az állapot fennma-
radt 1711 után is, úgyhogy a téka továbbfejlődése biztosítva volt.38 

Helyben maradt a jezsuita rezidencia könyvgyűjteménye is, de 
állománya a század közepéig 500 kötetnél többre nem emelke-
dett.39 

A többi kisebb városban kizárólag katolikus (jezsuita vagy 
piarista) kollégium s vele összefüggő könyvtár állt fenn, kedvezőt
lenebb esetben meg csak kolostori téka, amely közművelődési 
szerepet alig töltött be. 

A vidéki könyvtári kultúrát láthatólag szintén vagy szétszórt 
klastromok (Zobor, Elefánt, Malacka, Lechnic, Csütörtökbely, 
Sajólád, Jászó, Homonna stb.) képviselték10 nemegyszer becses 
könyv- és tudománytörténeti állománnyal - vagy főúri magán-
könyvtárak. .Az utóbbiak közül tudomásunk van II. Rákóczi 
Ferenc munkácsi, Bercsényi Miklós ungvári, Forgách Simon gal-
góci, Károlyi Sándor nagykárolyi, az Eszterházyak cseklészi, 

37 Haan Lajos: Bél Mát,yás. Bp., 1879. 12. Gyenis: I. m. 21. 
38 Szinyei Gerzson: A sárospataki főiskolai könyvtár története. Sárospatak, 

188-1. l -25. Gt1lyás ,J6::sef: A sárospataki ref. főiskola rövid tört~nC'te. Sá· 
i·ospatak, 1931. 9-27. 

39 Gye;n,is : t. m. 78- 79. EK kézirattár, J. 10/ 12. 
•o EK kézirattár, J. 102/1- J ~· 
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a Radvánszkyak radványi, a Perényiek nagyszőllősi, a Révayak 
szklabinyai néhá,ny 8Záz kötetes korai barokk gyűjteményérőL41 

De bizonyosra vehető, hogy rajtuk kívül a Felvidék többi vezető 
családjának (pL a P álffyaknak, Erdődyeknek, Csákyaknak, Kohá-
ryaknak, Andrá,ssyaknak) is régi gyökerű s állandóan továbbfej-
lődő tékáik voltak,42 

Ám vidéken is, városban is - többé-kevésbé rejtve - jelenté-
kenyen emelték a könyvkultúra szintjét és ellensúlyozták a kato-
likus teológiai egyoldalúságot a fokozatosan megjelenő tudomá-
nyos jellegű polgári magánkönyvtárak. Ilyenek főképpen a német, 
holland, svájci és angol egyetemeken promoveált protestáns 
lelkész-tudósok áldozatkész buzgalmából keletkeztek. Valahány-
szor külföldön a protestantizmusnak egy-egy felfrissítő áramlata 
bontakozott ki (puritanizmus, pietizmus), amely a teológián túl 
a világi tudományosságot is magasra értékelte, és síkra szállt a 
művelődés polgári reformjáért, Magyarországon is akadtak lelkes 
fiatalok, akik tovább szerették volna juttatni a protestáns oldalon 
ismegrekedtművelődést. A XVIII. század első felében szép számban 
éltek ilyen magas képzettségű értelmiségiek a felvidéki városok-
ban és falusi parókiákon, de csak nagy ritkán akadt közöttük 
olyas\alaki (Rezik János, Cvittinger Dávid vagy Rotarides 
)fihály), aki megkísérelte felrázni a tespedő szellemi életet. Az 
elszigeteltség, a közöny, a csökönyös maradiság bénító hatása 
leküzdhetetlennek tíínt. A külföldről hazatért tudósok modern 
könyvgyűjteményei egyelőre csak szlik baráti körnek szolgáltak 
szellemi táplálékuL 

Egyvalaki akadt csupán, egy rendkívüli tehetség, aki minden 
nehézség ellenére vállalni merte a magyar polgári tudományosság 
megalapozásának nehéz feladatát: a pietista Bél Mátyás. Életét 
- mint ismeretes - Magyarország tudományos felfedezésének : 
egzakt földrajzi és természetrajzi megismerésének és története 
dokumentált feltárásának szentelte. Páratlan arányú és máig is 
eleven értéket jelentő munkásságának hátterében gazdag, becses 
könyvtár állt. Ennek a pozsonyi gyííjteménynek nagyságáról és 
összetételéről sajnos nincs értesülésünk. Csupán annyit tudunk, 

~ 1 Wallaszky: I. rn. 419. Thaly Kálmán: GrófBercsényi Miklós könyv- és 
kézirattára. MKSz 1881. 275 - 289. Thaly Kálmán: Ghymesi gróf Forgách 
Simon mint Íl'Ó. Századok 1882. 529-556., 617 - 634, Berkeszi István: A gróf 
Haller-fiúk iskoláztatása a XVID, század első felében. Bp„ 1883. 11- 12. 
Deák Farkc"8: A radvá,nyi könyvtárról. Századok 187fi. 102. György Aladár: 
J. 111. 447., 504-505, 

4 ; György Al11dá1·: I, m. 77., 407, Bibliothcca Piilffyum.1, (XIV. Auktion 
tlcs O::;tslovakfachun Muscums.) Pro.ha, 1926. 
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hogy kéziratos részét (ti . Bél saját, ki nem nyomtatott műveit) 
a század második felében Batthyán József hercegprímás és Kollár 
Ádám udvari könyvtárigazgató vásárolta meg; a könyvek egy 
része a pozsonyi evangélikus líceumba került,43 de jelentékeny 
mennyiséget vihetett magával külföldre a fiú, Bél Károly is.44 

Bél Mátyás kétségtelenül egy új, hazai érdekű alkotó tudományos-
ság és az ezzel kapcsolatos új könyvtári kultúra elindítója volt. 
Törekvését tanítványai és más, tőlük független tudósok folytatták 
tovább. 

Erdélyi könyvtárak 

E rdélyben az ellenreformáció számára csak a fejedelemség meg-
sziínése (1690) után nyílt meg az út. Olyan értelmű katolikus 
restaurációról azonban, mint a.milyen a királyi területeken végbe-
ment, itt nem lehetett szó. Az uralkodóház - a további fegyveres 
felkelések elkerülése vé~ett - Erdélyben lemondott a nyers erő
szak alkalmazásáról, és beérte azzal, hogy a katolikus vallást és 
egyházat a bevett protestáns felekezetekkel és egyházakkal egyen-
jogúsítsa. De ezt is csak fokozatosan lehetett keresztülvinni. 
Az 1697-ben helyreállított gyulafehérvári püspökség csak 1715-
ben nyerte vissza javaclalmát,45 és a jezsuiták is csupán Kolozs-
várt, Gyulafehérvárott, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen 
és a szász fővárosban, Nagyszebenben tudtak iskolát állítani.4G 

Egyéb helyeken legfeljebb csak ferenceseket sikerült letelepíteni.47 

Végül is mind a református magyarságnak, mind az evangélikus 
Rzászságnak lényegében siket ült fenntartaniok valláscs-kulturális 
szervezetüket úgy, ahogy az a fejedelemség idején kialakult. Érzé-
keny veszteségek csak az un itáriusokat érték. Így történt, hogy 
a szűkebb Erdélyuen továbbra is kimagasló szerepe maradt a ma-
gyar nemzet kolozsvári, nagyenyedi, marosvásárhelyi és székely-
udvarhelyi református kolJégiumána.k,48 másfelől a szász nemzet 
brassói és nagyszebeui evangélikus gimnáziumának.40 Ez a hat 

43 Haan: I. m. 64-65., 59-65. 
41 Catalogus librorum Car. Andr. Bclii ... Lipsiae, 1784.. ° Karácsonyi:!. m. 247. 
' 6 Uo.: 303. Gyeni8: I. m. 32-33., 3G-39., 48. 
' 7 J(arácsonyi: I. m. 310. 
'8 .A:folnár: I. m. 580-596. Gyalui l'arka,s: A székelyudvarhelyi ev. ref. 

g immízium könyvlárn. MKSz 1895. 332„ 33G. Koncz J ózsc/: A mnrosvásár-
holyi helv. hit,v. fótnnodni könyvtár ism c1'lotéso. MKSz 1879. 215 - 233„ 
3 1:$-!132. 

4U Molnár: r. m. 676 - 680. 
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jeles tanintézet (amelyekhez hetediknek az unitáriusok egyetlen 
meghagyott főiskoláját, a kolozsvári kollégiumot50 lehet még hozzá-
számítani) megannyi régi intézményes nagy k önyvtár fenntartója 
volt. Mellettük az 1698 után újjászerveződő kolozsvári jezsuita 
kollégium bibliotékája újnak számított, minthogy a Báthori 
István fejedelem által egy évszázaddal korábban alapított jezsuita 
egyetem 2600 kötetnyi (kódexekben és ősnyomtatványokban is 
gazdag) tékáját állítólag még 1603-ban n agyrészt elpusztította az 
unitárius zavargás.s1 

De a protestáns iskolák könyvtárai is többnyire erősen megté-
pázva, súlyos veszteségekkel érték meg a XVIII. századot. H áborús 
események és elemi csapások egyaránt nagy pusztítást vittek 
végbe a gyűjteményekben. A Honterus J ános által létrehívott, 
középkori kolostori anyagot is felölelő brai:.sói városi könyvgyűj
teménvt 1689-ben jórészt tűzvész emésztette meg.52 Dávid Ferenc 
kolozsvári iskolájának t ékáiában a XVII. században három alka-
lommal is (1655, 1689, 1691) tűz pusztított .53 Az 1662 óta Nagy-
enyeden új életre kelt fehérvári kollégium második gyűjteményét 
az 1704. évi labanc dúláskor ismét romlás fenyegette ; ettől csak 
véletlen folytán menekült meg.54 Középkori könyvkincseket tehát 
legfeljebb szórványokba.n őriztek meg Erdély régi eredetíí tékái, 
pedi~ lehet, hogy 1540 után Izabella királyné ide menekítette 
a budai Corvin könyvtár maradványait, 55 s a XVI. századi humanis-
ták (Gyulai Pál, Kovacsóczi Farkas és mások) is bizonyára szép 
gyűjteményeket hagytak maguk után.56 Egy könyvtárnak sikerült 
csupán a reformációs és háborús viharokon középkori á llomá-
nyát iórészben átmenteni: a csiksomlyói ferences kolost ori t éká-
n ak.57 

so U o.: 596-597. 
51 Uo.: 572-573. 
52 W allaszloy : I. m. 264. Magyar Minerva 1900. 24- 25. Gulyás: A könyv 

sorsa. III. 169. 
63 Sim én Domokos: Az unitáriusok főiskolai könyvtára. Keresztény Mag-

vető 1877. 193 - 207. 
51 A nagyenyedi ev. ref. Collegium könyvtára . MKSz 1884-. 87- 1 Ol. 
05 E rre vall a Catullus - Tibullus - Pl'Oper t ius-kódex vándorút.ja,; Horvát 

f stvcín m egállapítása szerint (OSZK k ézirattár, Qnart . L~tt. 1310. J. f. 26.) a 
Corvin könyvtárból a Zápolyaiakhoz, majd Apafi Mihályon át Kölesél'i 
8ámuelhez, aztán Savoyai Eugenhez, végül a b écsi Hofbibliothekba ke1·ült.. 
Thall6czi L ajos: Öreg Apafi Mihály könyvtára . MKSz l 894. 123. Gulyás: 
A könyv sorsa. ID. 198 - 199. Vö. O.saporli Osaba-C.~'J.JJodirté Gárdonyi 
Klárri- Szántó T ibor: Bibliotheca Corviniana. Bp „ l!lG7. G:J . 

SG GuJ,yás: A könyv sorsa. m. 179. 
57 B ollaqi A ladár: A csíksomlyói szent -fercnO/.rcndi zárda könyvtára. 

1rKSz 1879. 266-267. 
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Az 1711 után bekövetkezett háborúmentes korszakba11 ideje 
lett volna tehát, hogy mindezek n. gyűjtemények erőteljc8 és kor-
szerü kiegészítésben, gyarapításhan részesüljenek. Csakhogy az 
1750-ig terjedő évtizedekben a társadalmi fejlődés üteme itt is, 
akárc·i;ak a kírályi Magyarországon, meglehetősen vonttttott volt; 
}t protm;tiíns értelmiséghen - a k iilfüldi akadémiákon való t ;,tnulás 
ellenére - is csak nehezen bontakm:ott ki a nemzeti kultúr:tépítés 
hivatástudata; Apácai Csere János és Misztótfalusi Kis Miklós 
eszméinek és áldozatkészségének vagy Pápai Páriz Ferenc mun-
kásságának nem akadtak méltó követői. A könyv- és könyvtári 
kultúra mintha megrekedt volna XVII. századi szintjén annak elle-
nére, hogy a művelt, könyvolvasó emberek száma nyilván gyara-
podott, és bizonyára szaporodtak, növekedtek a lelkészi-tanári 
magán könyvgyűjtemények is. Erre vall ifjabb Köle~éri Sámuel 
kiemelkedő példája. Ez a lelkészcsaládból szárma.zó, külföld1·ől 
orvosi diplomával hazatért, s idehaza az államigazgatásban karri-
ert csinált polihisztor nagyszebeni házában egy olyan, 3500 köte-
tes modorn külföldi eredetű könyvtárt gyűjtött össze, ~tmel.vhez 
hason ló akkortájt magántulajdonban az egész országbiin nem 
létezett. Ám - gazdag ember létére - nem volt ben ne annyi 
nagylel kűség, hogy ezt a páratlan kincset valamelyik közkünyv-
tárra hagyományozta volna. Halála (1732) után a téka. évtizedekig 
bizonytalanságban hevert, végül is alighanem szétszóródott.s8 

Az iskolai közgyűjtemények inkább csak a professzorok szeré-
nyebh hagyatékából gyarapodtak. 

Úgy tűnik: elakadt fejlődésében a R ákóczi-kor után az erdélyi 
főnemesség könyv- és könyvtári kultúrája is. A nagyúri élet csak 
késlekedve öltött XVIII. századi formákat; a szabadon álló kastélv 
nehezen hóclitott tért az ősi erődített várral szemben.50 .Az ifjak 
külföldi tanulmányútjai is csak lassan váltak szokásossá, a szel-
lemi igények szintje alig-alig emelkedett. Bethlen Miklós szent-
miklósi kastélya és ebben berendezett állítólagos francia tékája 
kirívó ellentétben állt a többi főurak (Apor Péter és mások) maradi 
kultúrájával.60 Nemigen van nyoma ebből az időből a főnemesség 
iskolagy{imolító, iskolai könyvtárgyarapító mecénás i tevékeny-
ségének sem. S ami szintén jellemző: nincs tanújele a helyreállított 
gyuh~fchérníri püspökség és káptulu.n esetleges könyvtár~7.crvező 
tevékenységének sem. 

68 B c1·tól.; Lajos: Ifjabb Köleséri 8ú1nn<>l könyvhagyatéka. Dcbre<wn, 1955. 
György Aladát: I. m. 409. 

su JJ/ró J ózsef: Erilélyi knst élyok. Bp„ ( 194:~.) l2 - :H. 
Go Oyiir(1.1f Alrulá.1·: l. m . 407 . '.l'ol11m (lá/ior: Régi mttgynr fónn1k, Bp„ 

( 1 n:rn.) 102. Bfrú: r. rn. :{2. 
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Érthető okokból még csekélyebbnek látszik a volt Partium 
szellemi életének XVIII. századi kezdeti haladása. Ez a terület 
mint az erdélyi fejedelemség függeléke a XVI. század közepe óta 
kizárólagosan református kultilrterületté alakult át. Művelődési 
élete két nagy iskolavárosban, Nagyváradon és Debrecenben 
tömörült; rajtuk kívül a XVII. században még csak két kisebb 
művelődési állomás (iskola) létesült: Zilahon és Máramarosszige-
ten.61 A fejedelemség megszűnése és a török kiűzése után a kato-
likus restaurációs törekvések itt nem tudtak olyan könnyen tért 
nyerni, mint a nyugati területeken. Egyedül az elnéptelenedett 
állapotban visszakerült Nagyváradot sikerült katolikus egyházi-
szellemi bástyává kiépíteni. 

Nagyvárad református főiskolája és könyvtára ebben az időben 
már nem létezett. Valószínűleg elpusztult az 1660. évi török invá-
zió idején, de ha maradt volna belé5le valami, az is megsemmisült 
volna az 1692-i vissza.foglaláskor. A jezsuitáknak 1699-ben történt 
itteni megtelepülése, majd a római katolikus püspökség vissza-
térése egy esetleges református restamációnak eleve útját vágta. 
A közművelés és vele a könyvtári kultúra újraélesztését teljesen 
új alapokon kellett kezdeni; ezt az alapot a XVIII. század első 
felében kizárólag a jezsuita kollégium és könyvtára jelentette. 
A püspök és a káptalan 1750 előtt kulturfös missziót, úgy látszik, 
nem vállalt. 62 

Merőben másként alakult a helyzet Debrecen esetében. A tiszán-
túli reformátusságnak e nagy kulturális emporiumán az ellenre-
formáció nem tudott úrrá lenni. A nagy tömegű, homogén refor-
mátus lakosság - 1693 óta a szabad királyi város jogállásából -
sikerrel védekezett a katolikus támadások ellen. A jezsuitákat 
a Rákóczi-felkelés után nem lett volna tanácsos betelepíteni 
a városba. III. Károly alatt csa~ a ferencesek (1716) és a piaristák 
(1719) kértek és nyertek bebocsátást, de társadalmi hatásuk jelen-
téktelen volt. Az 1550-es évek óta fennálló kollégium páratlan 
kulturális intézménye maradt03 a Tiszántúlnak. Tékája, amelynek 
első alapját a helybeli középkori ferences kolostor kódexei és 
könyvei alkották, a városra zúdult háborlis viszonl,ag1:>ágok (1675, 
1705) során sokat szenvedett, <le mindig újraszerveződött. A hazai 
és külföldi kiadványokat egyaránt felölelő állomány <LXVIII. szá-
zad elején 1800 kötet körül mozgott, és Maróthy György profesz-

81 Molnár: I. m. 516-518„ 593. 
oz Bunyitay Vince: A váradi püspökség Löl'Lénetc. D<'hre>crn, 1935. IV. 

167 - 280., 366 - :lR2. 
ca Ohilkó Lá8zl6: A d0brecze11i 1-. ku,Lholikus egyház vfödtilos tfüténelc. 

Debreczen, 1877. 7 - 2 1. Mol11ár: l. rn. 555-556. 
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szor fáradozásának (l 738- 1744) eredményeképpen rendez\e és 
katalogizálva volt. Általában csak a coetus schoJasticusnak állt 
rendelkezésére, a helybeli polgárságnak ci;ak kivételesen. Gyara-
podása általában tanári és lelkészi hagyatékok révén történt; 
kiemelkedő jelentőségű volt a nagy hfrű Maróthy-gyűjtemény 
megszerzése (1745). Folytatódott a könyvtár általános fellendülése 
Szilágyi Sámuel vezetése (1745 - 174!)) alatt is .64 

A Partium többi városkájában szabadabb volt az út a katolikus 
vallásos-kultu rá lis terjeszkedés e]í5tt. Szatmárnn a jezsuitáknak 
már 1634 óta volt kollégiumuk, Nagybányán 1691 óta ; mindkét 
helyen G00 - 700 kötetes bibliotéka is feunáll t .us Nagykárolyban 
(1725), Máramarosszigeten (1730) és Aradon (1750) a piaristák 
vállalták a katolikus kulturális missziót ;66 néhol éppen úgy mint 
Erdélynek csaknem valamennyi kisvárosában, a ferencesek is. 67 

Zilah megmaradt református iskolavárosnak.68 

Ugyanezen a vidéken azonban a magánkönyvtárak (főúri, fő
papi, középnemesi tékák) kialakulása tekintetében még semmiféle 
jelentős tevékenység nem figyelhető meg. A birtokos családok és 
javadalmas prelátusok, úgy látszik , még nem jutottak az anyagi 
jólétnek arra a fokára, amely nagyobb arányú, társadalmilag is 
jelentős könyvgyí1jtemények létrehozását lehetővé tette volna. 

* 
Szemlénknek, amelyet az ország könyv- és könyvtári kultúrájá-

nak a XVIIT. század első felében meglevő vagy éppen kialakuló 
intézményei felett tartottunk, végére értünk. Eredményeit tömö-
ren így összegezhetjük. Mindenütt, mjnden országrészben folya-
matban volt a közműveltség szervezett terjesztése és szervezetlen 
terjedése. Az előbbit k izárólag az egyházak végezték, és főténye
zője a fölényes hatalmi állású és dúsgazdag katolikus egyház volt. 
Az elnyomott és vagyontalan protestáns egyházak tevékenysége 
viszonylag szűk területre korlátozódott. Az egyházi iskolák által 
terjesztett kultúrának messzemenőleg vallásos szelleme és tar-
talma volt. Mégis ez a képzés azáltal, hogy körét csaknem az egész 
világi társadalomra (a főnemességre és nemességre ugyanúgy, 

c4 Varga Zsigmond: A debreceni református főiskola nagykönyvtára írás-
ban és képben. P ebrecen, 1934. I. 4-14. GéresiKálmán: A főkönyvtál' tör-
ténete. A deb1·eceni ev. ref. főgymnasium él'tesítője az 1894/95. iskolai évről. 
5 - 50., 334 - 343. 

es Gyenis: I. m. 37-38., 47. EK kézirattár, J. 10/6., J. 98/12. 
GG Molnár: I. m . 557 - 558. lfarácsonyi: I. m. 304. 
e? Karácsorvyi: I . m . 310. 
cs Molnár: I. m. 593. 
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mint a polgárságra és a parasztság felső, mezővárosi rétegére) 
kiterjesztette, akaratlanul is erős alapohat teremtett egy öná1Jó-
suJásra képes laikus míí veltség számára. Döntlí jolentőségfi ui. 
a társadalom szellemi felvevőképességének kifejlesztése volt. 
E1mek birtokában a külföldet járó protestáns főiskolások és a 
llossr.ú tanulmányi körutakat tevő mágnásifjak által importált 
könyvekből idővel a társada1om szélesebb körben megismerhette 
és elsajátíthatta a világi-polgári-nemzeti kultúra legfontosn.bb, 
fojlőclésmozgató eszméit. s ez az i dő már a xvm. század második 
felében elkövetkezett. 

Felvilágosodás és közlöri·érvyi gondolat 

A szerzetesi könyi•tárak feloszlatásn 

A XVTII. század közepe felé Európa-szerte, Magyarországon is 
megfigyelhető volt a.z ellenreformáció mozgalmának felszámolása. 
Ezt a lefegyverzést tudvalevőleg nem a római kúria rendelte el, 
hiszen a protestánsok visszatérítésének programja távohól sem 
volt még megvalósítva, hanem a társadalmi fejlődés, a nyugati 
országokban erőteljesen kibontakozó polgáriasodás kényszerí-
tette ki . .Az ellenreformáció éle - tudvalevőleg - végső soron 
kiváltképpen a polgárság, a városok ellen irányult , mint a laikus 
humanizmus és a reformáció kezdeményezői és fő hordozói ellen . 
1Vfind.két szellemi mozgalom ui a középkor végére kialakult pol-
gári értelmiség harca volt a városok felemelkedésének útjában 
álló „barbár" vidéki feudalizmus, valamint a társadalom intellek-
tuális vezetését monopolizáló klél·us ellen. A rekatolizáció refeuda-
lizációt is jelentett, nem csoda 11át, ha mind a kereskedő-iparos 
polgárság, mind a városi laikus értelmiség minden igyekezetével 
az ellenreformáció szellemének és gyakorlatának megszüntetésére 
törekedett. 69 .Amikor a városoknak észrevétlen fejlődő anyagi 
ereje és szellemi színvonala elérte a feudális-egyházi társadalom-
rétegek. teljesítőképességét, általános támadás kezdődött a kato-
likus egyház s elsősorban annak ellenreformációs fő ereje, a jezsu-
ita. rend ellen. A polgári intellektualizmus törekvése arra irányult, 
hogy az abszolutista uralkodók udvarából a jezsuitákat kiszorítsa, 
ott saját befolyását juttassa érvényre, s megkísérelje a feudális 
állami és tá.rsadalmi rendnek a racionalizmus szellemében, polgári 

69 Klaniczay T ibor: A magyar barokk irodalom kialakulása. ItK l 960. 320 . 
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jelleg{i és érdck(í átszervezését. Néhány évtizeclig tartó, johl>ára 
1-..öny,ekben, könJTek által lezajlott éles harc után a jezsuiták 
Yereséget szemedtek és a nyugaLi -déli katolikus ornzágokban 
mindenütt megvalósult a polgári eszmék hatása alatt álló felvilá-
gosult abszoluLizmus.;0 

Bekürntkezett ez a korszakos jelentőségű fordulat 1750 táján 
a Hahsburg-hirodalomban is. A polgári célzatú szabadkőműves 
mo;1,galomnak Lotharingiai Bercnc császár védelme alatt megin-
duló titkos szervezkedése (1742), illetőleg a janzenista-aufklü.rista 
Van Swietennek a bécsi udvarba való meghívása {lí45) jelzj 
a jezsuiták elleni harcnak és a feudális államszervezet korszerű
sítésének kezdetét. 71 

A Mária Terézia körül kialakult polgári felvilágosult tanácsadó 
testületek a racionális államüzem kiépítésének egyik legfontosabb 
teendőjéül a katolikus egyház kulturális szerepének kisajátítását 
tekintették. Sikerült meggyőzniök az uralkodónőt arról, hogy 
a közművelődés irányítása, feladatainak meghatározása elsőrangú 
államérdek, s ehhez képest a.z állam politikai feladatkörébe tarto-
zik. 72 A programot persze nem lehetett máról holnapra megvaló-
sítani; végrehajtása részletekben történt, s évtizedekig tartott. 
Ez az akció ui. szorosan összefüggött egy másik, nagyobb jelen-
tőségű „forradalmi" reformmal, az ún. államegyház kialakításá-
val, u.zaz a monarchiabeli egyházszervezet autonóm jogáJJásának 
és nemzetközi (római) érdekű működésének felszámolásával, ille-
tőleg dinasztikus-birodalmi orgaruzációvá való átalakításával.73 

A magyarországi tanügy államosításának első lépése 1753-ban 
történt, és ekkor még csupán a nagyszombati egyetemet édntette. 
Az uralkodó figyelmen kívül hagyva az egyetem alapítványi jelle-
gét, jezsuita rendi intézményi mivoltát, világi szellemű és érdekű 
új tanrendszert kényszerített rá. E zt követőleg pedig úgyszólván 

;o IV olfgang ,Y!üller - Quintüi Aldea - J ohannes Beckmann: Die Kú:che 
im Zeitalter <les Absolutismus und der Aufkliiru11g. Freibu1·g-Basel- \Vien, 
rn10. 353 - 308. Handbuch der Kirchengeschichte. Bd. V. Hrsg, von Hu-
bert J e<lin. A könyvmüvel~ség fejlődéaóröl : S. A. E . Bogeng: Gesohiohte der 
Buchfüuckerkunst. II. E1\~wioklung des Buohdruckes vom Jahre 1500 bis 
zur Gcgonwart. Lcipzig, 1935. 184 -300 .. 

n Enist Tomek: Kirchcngeschichto Östen·eichs. ID. Das Zeitalter dor 
Aufkllírung und des Absolutismus. l nnsbruok - Wien, J 969. 209 - 212.A lfred 
Arneth: hla1·iu Thorosius luLzte Regienmgszeit 1763 - 1780. ill. 166 - 164. 
Ludwig Abafi: Ueschichlo <ler Freimaw-e1·ei in Öslerreich - Ungarn. l. Bp., 
1890. 142 -148. V. Bp., 1899. 141-.147. 

7~ Arneth: I. m. 164-208. Fináczy Ernő: A magya.ro1-szági közoktatás 
története Mária Terézia korában.I. 1740-1773. Bp., J 899. 265- 276. Tomek: 
I. m. lli. 229-247. 

73 1.'omek: I. m. III. 209- 212. Arneth: I. m. uo. 
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állandósította az egyetem ügyeibe való beavatkozást. Végül 1769-
hen az egész egyetemi szervezetet átalakította, a régi három (böl-
csészeti, teológiai és jogi) fakultást orvostudományi karral egészí-
tette ki , és királyi (állami) intézménnyé nyiJvánította. A jezsuiták 
mindezt tlírn i voltak kénytelenek egyrészt azért, mivel részben 
a magyar püspöki kar is az új etatizmus szolgálatába szegődött, 
másrészt mivel Róma - egyházszakadástól félve - nem mert 
erélyesen fellépni. 74 

Az egyetem reformjával párhuzamosan az uralkodó maga is 
számos új tanintézetet alapított, csupa világi vezetésű és az állam-
érdeket szolgáló fő- és szakiskolát, mint amilyen a diplomatákat 
és államférfiakat képző bécsi Collegium Theresianum és a katona-
tiszteket nevelő bécsújhelyi Academia Theresiana volt; vagy hazai 
viszonylatban a selmeci bányászati szakiskola, illetőleg a budai 
és váci Teréziánum.75 

Mindezek az újítások kétségtelen jelei voltak annak, hogy az új 
állami és társadalmi berendezkedés a hasznos szakszerűség elvei 
szerint kíván igazodni s a világi tudományosság eredményeire akar 
építeni. Nyilvánvaló lett tehát, hogy a metafizikai szemléletű, 
szakismereteket egyáltalán nem közlő, a gyakorlati szempontokat 
teljességgel mellőző jezsuita közoktatás és egyáltalában a jezsuita 
könyvkuJtúra, sőt az egész egyházi-teológiai műveltségeszmény 
elavult, jelentőségét vesztette. Csak idő kérdése volt, mikor kerül 
sor az iskolarendszer és a vele kapcsolatos kulturális intézmények, 
közöttük a könyvtárak megújítására. 

A tétovázó Mária Teréziát - mint ismeretes - végül is Róma 
segítette döntéshez. A nyugat-európai katolikus nagyhatalmak 
nyomására a pápa 1773-ban egyetemlegesen eltörölte a jezsuita 
rendet, miáltal a fejedelmek szabad kezet nyertek a jezsuita intéz-
mények felszámolására. 76 A feloszlatás Magyarországon és Erdély-
ben is szinte máról holnapra végbement. Nem kevesebb mint 33 
kollégiumból, illetőleg rezidenciából - amelyek közül egy (a 
nagyszombati) egyetemmel, négy (a kassai, budai, győri és 

74 Fináczy: I. m. I. 285- 286. II. Bp„ 1902. 116- 157. Pauler 'l'ivadar: 
A budapesti m. kir. tudományegyetem története. Bp„ 1880. I. 44 - 50. 

7> Fináczy: I. m. I. 255- 262. II. 423 - 430. Max GemmeL·Flischbach: 
Album des kais. königl. Thercsianums (1746-1880). Wicn, 1880. BctmmJa:i, 
Z oltán: A francianyelv és mílveltség Magyarországon a XVTIJ. száza<'lbnn . 
Bp„ 1920. fi8 - G9. 

1c Tomek: J. m. JrJ. 2:~4- 246. Fináczy: J. m. J. :i48- a53. Arneth: T. m. 
90- 124. 
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kolozsvári) pedig akadémiával volt öss:i;ekötve - kényszerültek 
a jezsuiták azonnal k ivonulni .77 

Hogy az álla11wezetés valóhan és telje.sen szakítan i kívánt 
a teológiai kultúrával, a.m1Uk JJeszédes bizonysága a jezsuita könyv-
tárak sorsa. Magukat a tanintézeteket átvette és királyi gimnáziu-
mokként továbbra is fenntartotta az állam, de könyvgyűjtemé
nyeikre nem kívánt többé támaszkodni. A feloszlatást végrehajtó 
h izottságok minden kollégiumlrn,11, rezidenciában és missziósház-
hn.n leltározták és zár n.lá helyezték a könyvtárat, helytartótanácsi 
intézkedést várva a. további teendőkre nézve.78 Ámde sokáig a7. 
udvn.ri hatóságok sem tudták, mitévők legyenek a könyvekkel. 
Elhatározásuk csak azután alakulhatott ki, miután elkészült és 
1777-ben kfrályi rnndelettel kfüocsátásra került az á llamosított 
közoktatás szervezeti és működési szabályzata, az ím. Ratio 
Edu cationis. 79 

Ez, a felvilágosodás szellemében fogant nagyszabású alkotás 
az elemi ta.nítástól a középfokú iskolázáson át egészen a felsőok
ta.tásig szervesen összefüggő egységhe szerkesztette a királyi kato-
likus jskola i intézményeket, és részletekbe menően előírta a tanítás 
rendjét és módját. A jezsu ita vagyonból létesített tanulmányi 
alappal (1775) biztosítva volt az lij tanintézetek pénzügyi ellátása 
is. Nem~ hagyta figyelmen kívül a Ra.tio a különböző intézeteknek 
korszerű taneszközökkel, főképpen könyvekkel való ellátását 
sem. Ezek között különös figyelmet szentelt az újom1an életre 
Júvott jogi-közigazgatási szakfőiskolák, az ún. királyi akadémiák 
könyvtára inak; nemcsak elvileg szögezte le, hogy modern szelle-
mű, hasznos tartalmú könyvekből kell az új tékákat megszervezni, 
hanem 15 pontban előírta ::tzokat a tudományági szakcsoportokat 
is, amelyeknek a könyYtárakban okvetlen képviselve kell lemü. 
Ezek között szerepel a Monarchia történelme és fölchajza, a ter-
mészetjog, a nen zetközi jog, a természettan, a természetrajz, 
a mezőgazdaság, a matematika, több modern és klasszikus nyelv, 
a mezőgazdaságtan s még jó néhány olyan tudomány, amely a 
gyakorlati életvitel eszközének volt tekinthető . Teljesen hiányoz-
tak ellenben a régi hittudományi szakok, csupán a keresztény 
erkölcstan volt előírva, és természetesen a felvilágosult filozófia. 

77 F'inárzy: L m. uo. Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár története a 
szer:zeLesrondek foloszlatásn. kortíhan. Az EgyeLemi Könyvtár Évkönyvei . 
JTT. 103-105. Hets : T. m. 9-:36. Lischerong Gáspár: Pray György élete és 
munkái. Hp., t 9:~7. 7li- 77. 

7s Pajl.:ossyné: r. m. 79. Jurkovich: I. m. 225. 
79 F ináczy: I. m. ll. 2:34- 274. Priml Aladár: Az 1777-i RaLio Educa-

tionis. Bp„ 1913. 
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Az egyetem könyvtárszervezésénél irányító s?.empont g~~anánt 
érthetőleg még nagyobb hangsúlyt kapott a korszerűség és a szak-
szerűség, tekintet.Lel arra, hogy ez az intézmény már nemcsak 
arra volt hivatva, hogy államhivatalnokokat képezzen, hanem 
a korszerű tudományos műveltség alapjainak lerfl,kására is. Nem 
ennyi re körüJményesen, de határo?.Ottan kívánta végül a Ratio 
a gimnáziumi könyvtárak felállítlislit is.00 Mindezekből az előírá
sokból világosan kitűnt, hogy a vEillásos-spekulatív könyvművelt
ség kora lejárt, és helyét egy i'1j, reális tartalmi'1, gyakorlati célo-
kat szolgáló könyvműveltségnek kell elfoglalnia. 

A Ratio programjának megalapozásához a kormányzat első
sorban a volt jezsuita könyvgyűjteményeket kívánta felhasználni. 
Ez az elgondolás élesen ellentmondani látszott ugyan az elvi cél-
kitűzéseknek, végrehajtásáról mégsem mondhattak le, mert felté-
telezhető volt, hogy a jezsuita tékákban igen sok olyan könyv 
akad, amely az {1j kulturális eszményekkel összhangban áll. Leg-
felsőbb helyen ekendelték tehát a bezárt jezsuita könyvtáraknak 
belső érték szerint való szétválogatását s ezt követően a királyi 
tanintézetek között való felosztását. Tekintettel arra, hogy az 
egyetemnek - a.mely 1777-től kezdve Budán, majd 1784 után 
Pesten működött, elsőbbségi joga volt a jezsuita örökségre, a hely-
tartótanács az Egyetemi Könyvtárt bízta meg a szétválogatás 
és szétosztás lebonyolitásával. Ha tekintetbe vesszük, hogy ebben 
n.z időszakban az Egyetemi Könyvtárnak az igazgatóval együtt 
mindössze öt tisztviselője volt, felmérhetjük, mekkora feladatot 
jelentett ez. Hosszú ideig - egészen a nyolcvanas évek közepéig -
tartott, amíg az Egyetemi Könyvtár kiküldöttje, Kovachich 
Márton György országszerte bejárta a volt jezsuita intézményeket, 
átvizsgálva és elosztva az állományokat a hivatalosan kijelölt 
intézmények között. Nem kevésbé hosszadalmasan folyt le a 
könyvek átvétele és elszállitása.st 

A teljes jezsuita könyvtömeg statisztikája egyelőre nem állít-
ható össze, de a fennmaradt (nem mindig hiteles) összeírásokból 
mégis némi fogalmat alkothatunk nagyságáról. Alábbi tábláza-
tunk megközelítő pontosságú adatokat nyújt a legjelentősebb 21 
gyűjtemény kötetszlimáról.82 

80 Friml: I. m. 190 - 192. 
•• Jurkovich: I. m. 226 - 229. 
82 EKkézirnttár, J. L0/2-10., 10/ 12„ 10/14„ 10/15-16. és 98/1-18. 

A Kassára vonatkozó adat GártlO'YIAJi Albert: Könyvtárrendezés o. 18. század 
\"~én. i\fKSZ L 9:rn. 142 - 148. 
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A kollégium 
{l'ezldencla) 

helye 

NagyszoLnbat 
Kassa 
Pozsony 

Buda 
Beszterce-

bánya 
Győr 

I " , '"' / A kollégl-1,; , os 1 ~öls um{rczi- "!-öle 
~~~ dencia) "B;o~ 
<-"'"' llelye <:"4 u• 

15000 Sopron 2500 
9000 Trencsén 2400 
5000 Komá- 2000 

rom 
4700 Szakolca 1500 
4500 Eperjes 1100 

2800 Zsolna 1000 

A kollégium 
(rezidencia) 

helye 

Sá.J:ospatak 
Nagybánya 
Lőcse 

Esztergom 
Turóc 

Szatmá1· 

l "' , "' 1 A kollégi-1 "' • „ ~e:?§ um(rczi . ~S= 
~:o'· dencia) +>o...: <-"' ill helye <-"' ill 

900 Szepes 500 
900 Rozsnyó 300 
800 Temesvár 300 

800 
800 

600 

A legnagyobb állománnyal - érthetőleg - az. egyetemmel 
összekapcsolt nagyszombati kollégium rendelkezett. Összpontosít-
va volt itt a nemzetközi katolikus, protestáns és világi humanista 
tudományosságnak színe-java a XV. századig visszamenőleg. De 
jelen volt hazai könyvirodalmunk jelentős része, sőt középkori 
kódexirodalmunk számos emléke is. Mindebből az új királyi egye-
tem Budára költözésekor inkább csak profán jellegű tudós mun-
kákat s ezek közül is főképpen csak azt vitte magával, ami kor-
szerűségénél vagy éppen régiségénél, illetve ritkaságánál fogva 
értéket jelentett. Túlnyomórészt visszamaradtak ellenben a rend-
kívül gazdag hittudományi irodalom termékei, részben a.z új nagy-
szombati királyi akadémia használatára, részben a plébániák és 
szerzetesházak között való elosztásra. Az egyetem által átvett 
anyag mintegy harmadrésze lehetett az egész állománynak.83 

Hasonló módon ment végbe a többi kollégiumi, rezidenciális 
és egyéb könyvtár elosztása is. Valamennyi tékából elsősorban az 
Egyetemi Könyvtár választotta ki a saját szempontjából fontos-
nak tartott könyveket, állítólag összesen nem többet, csak 2760 
kötetet, de köztük mintegy 300 ősnyomtatványt.84 Másodsorban a 
Ratio Educationis által életre hívott királyi akadémiák (Nagy-
szombatban, Győrött, Kassán és Nagyváradon) kapták meg a 
maguk részét, de csakis a kerületükbe (Dunáninnen; Dunántúl, 
Tiszáninnen, Tiszántúl) eső rendházakból.SS Ami ezen felül fenn-
maradt, azt árverésre bocsátották; végül az el nem kelt könyve-
ket ingyenesen kiosztották az egyházmegyékben: a káptalanok, 
a papneveldék és plébániák között.86 

83 Patjkos81.jné: I. h. 82 - 85. Paule?·: I. m. l 7L. 
84 Lischerong: I. m. 87. Tóth András: I. h. 130. 
85 EK kézirattár, J. 103/1. Distributio librorum et elenchus elencborum . 
SG J urkovich: I. m. 226- 229. 
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Az erdélyi területen lezajlott könyYtár-felszámolás menet~t 
nem ismerjük. Hogy a nagyszebeni , gyulafehérvári, marosvásár-
helyi és székelyudvarhelyi tékák állományának mi lett a Rorrn, 
még kiderítendő. Feltehető , hogy leghecsesebh anyaguk K olozs-
várra került, és egyesítve lett <tz ottani jezsuita kollégium 2000 
l<ötetnyi á llományával. Ennek a kollégiumnak a helyén ui. 
Mária Terézia 1774- 76-IJan a nagyszombati hoz hMonl6 négy 
fok ultást'1 egyetemet létesített n, piaristák vezetése a ln.Lt , s e nnek 
n,(ln,t,ta á l a volt jezsuita kol légi umi könyvtárt.87 

f gy számolódott fej a H absbu rg-abs7.olutizmus tel jessé tétele 
érdekében , de közvetve n. világi kultúra kibontakozásának elő
mozdítása céljából is a katolikus univerzalizmus és klerikalizmus 
eszméjét legkövetkezetesebben képviselő jezsuita rend kulturális 
apparátusa. 

A feh,ilágosodással szövet,kezett önkényuralom ideológiai győ
zelme azonban nem volt teljes. Fennállt még a szerzetesrendi 
kolostoroknak nagy sokasága, az abszolut izmus szemében meg-
an nyi expoz it.úrája a római kúriának , erősítője a klerikális gondol-
kodásnak és ellenlábasa a r acionalizmusnak, az államegyháziság-
nak. II. J ózsef császár el volt tökólve, hogy - ha kell, - pápai 
hoz7.ájárulás nélkül is - elhárítja útjából ezt az a kadályt. 
Trónra lépése után - főkegyúri jogára hivatkozva - valóban 
megkezdte a kolostorok feloszlatását. Akciója nem egyszerre 
ment végbe, mint a jezsuita intézmények eltörlése, hanem évekig 
(1781- 1787) tartó folyamatként, kisebb-11agyobb részletekben. 
Tulajdonképpen nem is az egyes rendeket szüntette meg, csak a 
rendházakat, de némely rendnek valamennyi házát. Abolíciója 
összesen 134 férfi-szerzetesházat és 6 apácakolostort érintett, s 
csaknem ugyanennyi könyvtárt. Maradékta lanul feloszlottak a 
középkori alapítású rendek kö7.ül a bencések, ciszterciek, pre-
mo ntreiek, pálosok és a klarissza apácák; jó részben a domonkosok 
is. Nem érintette a feloszlatás a piaristákat, társházaik és iskoláik 
25 helyen zavartalanul tovább működtek. Messzemenő kímélet-
hen volt részük a ferenceseknek is; mintegy 80 konventjük fenn-
maradt.68 

Az eltörölt kolostorok könyvtárait lényegében ugyanaz a 
:-ors érte, mint a jezsuitákét. Először királyi biztosok zárolták 
és leltározták a gyűjteményeket, azután az Egyetemi Könyvtár 

~; 8a/zba11e1· Jé111-0s: A kolozsvári kegyos LanítóJ'endi társbáz és róm. kath. 
fóiskola frsziízailos töri éncli vázlo.Lu.. A k egyes t&nítórendi . . . kolmsvá.ri 
1„)m. lmlh. főgymnasium J87Ci/77. rvi frtl'sítőjo. 
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kiküldött je végrehajtotta az osztályozást és a felosztást, végül 
mind az egyetem, mind a királyi akadémiák elszállították a maguk 
részét. A maradék árverésre, illetv.e az egyházmegyékben ingye-
nes kiosztásra került.89 A szétosztott összes könyvállomány 
mennyiségéről ez jdő szerint teljes kimutatásunk nincs, de néhány 
becses téka számadatai fogalmat engednek alkotni az arányok-
ról. 

Úgy látszik, hogy a szerzetesi csődtömeg legnagyobb hányadát 
a 20 pálos kolostor könyvei alkották; számításaink szerint ez 
kerek számban 18 OOO műre tehető . Ebből egyedül a pesti tékára 
3000 mű jutott,90 de 1600-at számlált a székesfehérvári, 1200-at 
a pécsi , 800-at a pápai kolostor js. K b. 400 és 1000 kötet között 
mozgott a vidéki rendházak könyvállománya is. Belső értékre 
nézve első helyen a pest.i téka állt 40 darab XV. századi kódexével, 
számos ősnyomtatványával és antikvájával, de sok régi és ritka 
kincse volt a családi (Bars m.) és az elefánti (Nyitra m.) gyűjte
ménynek is.91 

A feloszlatott ferences zárdák tékái közül úgylehet a soproni 
volt a legjelentősebb közel 1000 művel, közte számos incunabu-
lummal és XVI. századi kiadvánnyal.92 A lévai, esztergomi, szent-
antali, zombori konventek állománya 150-400 mű között moz-
gott.93 

I gen jelentős középkori értékeket tartalmazott a. trinitáriusok 
pozsonyi 1200 kötetes gyűjteménye: missalékat, antifonáriumo-
kat, neves személyek breviáriumait, psalteriumokat és 134 kéz-
iratot.91 Ugyanennek a rendnek Komáromban 1400, Nagyszom-
batban 1000, Óbudán és Illaván 600 - 600 művet felölelő gyűjte
ménye volt.95 

Nem volt tu lajdonképpeni nyomtatott könyvekből álló biblioté-
kájuk a pozsony i, nagyszombati, budai és pesti klarissza apácák-

89 A könyvuk szótoszLásával kapcsolaLos ruintajegyzék: EK k éziraLLúc, 
J . 103/1 - 8b. A szétosztásra vonat,kozó haLóság i intézkedések Orsz. Levél-
Lári jelzeteit közli Pálvölgyi Endre: Főúri és klcl'ikális összefogás li. József 
könyvtári intézk edései ellen. Bp., 1961. 18 -19. 67. jegyzet. 

90 Lischerong: I. m. 88. 
ui EK kézirattár, A pá.los kolostorok könyvtári jegyzékei: J. 7., l:l/ l - 2., 

1:3/4- 11., 99/1- 20. K isbán Emil: A m agyar pálos1'end tfü-wneLe. Bp., 
1940. II. 344-40l. bőven szól a rendtagok irodalmi működésér·ól, de nem 
emlékezik meg a könyvtárakról. 

02 EK kézirattár, J. 15/4. 
oauo.: J. IOl / l -7b. 
9~ Uo.: J . 14/I -IIJ. 
9• Uo.: J . 14/IV - V. és J. 100/ 1 - 5. 
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nak, ámde mégis ezek tartották fenn számunkra a Jegbecsesebb 
középkori magyar nyelvemlékeket.96 

A legtöbb kolostori könyvtárnak azonban már egyáltalában 
nem volt középkori állománya s így könyvtörténeti, tudomány-
történeti jelentősége sem. 

Az Egyetemi Könyvtár azonban így is 2880 kötetnyi kiemel-
kedő jelentőségű könyvvel gyarapodott,97 vagyis kb. ugyanakkora 
állománnyal, mint amennyit - a nagyszombatin kívül - jezsuita 
t ékákból nyert. Ebben a mennyiségben a.zonban csaknem kétszer 
annyi volt az elsőrangú érték, mint amabban; az ősnyomtat
ványok száma például 500 - 600-ra tehető, szemben a jezsuiták 
300-as tételével. Végül is az egész abolíciós gyarapodással 15 OOO 
kötetről több mint 20 OOO kötetre emelkedett a könyvtár állomá-
nva.98 

· l\1indezek alapján meg lehet állapítani, hogy valóban korszakos 
jelentőségű volt az a fordulat, amelyet a tereziánus abszolutizmus 
és a josefinizmus művelődési és egyházi politikája a magyaror-
szági könyv- és könyvtári kultúra síkján előidézett. Nem sokkal 
több mint egy évtized alatt majdnem teljesen lebontotta mindazo-
kat az intézményeket és gyűjteményeket, amelyeket a barokk 
ellenreformáció másfél évszázad alatt épített. Ámde bizonyos az is, 
hogy ennél a nagy történelmi negatívumnál alig jutott tovább. 
Nem •olt sem elegendő anyagi á ldozatkészsége, sem belátása 
ahhoz, hogy a megszüntetett, részben közhasználatra is szolgált 
testületi tékák helyett saját raciona lista és etatista elv i program-
ját terjesztő új á llami jellegű könyvtári intézményeket hívjon 
élétre. Nincs nyoma annak, hogy a gyűjteményeitől megfosztott, 
királyivá átalaku lt jezsuita gimnáziumokat a R atio Educationis 
kívánalmai szerint új, modern szemléletű könyvállománnyal 
hítták volna el, de nem került sor erre még az 1777 u tán szervezett 
k irályi akadémiáknál sem ; ezeknek is be kellett érniök azokkal a 
könyvekkel, amelyeket a jezsuita kollégiumi, illetőleg a kolostor i 
tékákból kiutaltak nekik .uv 

Némi szerén.v modernizálási lehetőség csupán a .Budára, illető
leg Pestre áthelyezett, valamint az 1774-ben Kolozsvárt újonnan 
szervezett erdélyi egyetemi könyv tár számára nyílt. Ezeket a 
vezető intézeteket ui. közművelés i célzattal az egyetemen kívül 

sG Némethy: I. m. 198-206. 
97 Lisc!terong: I. m. 87. EK kézirattár, J. 106/ I - 24b. 
~8 Tóth A11drá8: I. m. 126. és 130. Az Egyetemi Könyvtár aholíciós gyara-

podását 8000 - J 0 OOO kötetre becsi iii. 
99 A különbii;r,/l inl<~;r.mflnyekn!'k jul lulol I köny'·"k j<'gy7.élwit 1. EK k<:Ú-

rntfúr , J. 107/1 !), llo~vky Afojos : A nugyvúru<li kirá lyi uku<lé111i11 szúzudos 
múllja 1788- J 880. Hp., 1880. n:J- l :rn. 
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álló olvasóközönség előtt is megnyitni, vagyis nyilvános könyv-
tárrá fejleszteni kívánták. De még ilyen elképzelés mellett is a 
budai - pesti könyvtárnak állománya gyarapítására csak komoly-
talanul csekély, évi 500 forint ellátmányt engedélyeztek, holott 
a korszerű fejlődés elindításához legalább 10 OOO forintnyi költ-
1:1égre lett volna szi.ik1:1ég. 100 Hasonlóan jelentéktelen beszerzési 
keretet szabtak meg a kolozsvári egyetemi (II. József korában már 
csak líceumi) könyvtár sz<ímára is, úgy hogy az állomány fel-
frissítésére itt sem volt mód, hacsak a bécsi egyetemi könyvtár 
részéről átengedett másodpéldányok nem csupa új könyvek 
voltak; de ha így lett volna is, ami nem valószínű akkor ís ez az 
új téka nemigen felelhetett meg egy modern négy fakultású 
fő iskola szükségleteinek, hiszen még 1787-ben is csak 720 műből 
állt.101 Voltaképpen tehát, ami a könyvtárakat iUeti, a felvilágo-
sult abszolút állam az új tanügyi rendszernek még a legfelsőbb 
szintjén sem tudott korszerű helyzetet kialakítani. 1790-ben pedig, 
amikor az udvari felvilágosodás megbukott, vele együtt elenyé-
szett az a törekvés is, amely széles körű állami könyvtárügy 
létrehozását tűzte ki céljául. 

Mégis bizonyos, hogy mindaz, ami e téren lezajlott, nem maradL 
hatástalan a hazai könyvtári kultúra további alakulására nézve. 

Társadalmunk könyvkultúrájának 
fejlődése 

Jlóúri kastélykönyvtárak 

Társadalmunk legszélesebb művelt középrétegét, a vidéken élő 
nemességet általában meglephették, megdöbbenthették a bécsi 
udvar egyház- és kultúrpolitikai reformjai, hiszen a dinasztiát 
és a római egyházat emberemlékezet óta mindenki elválaszt-
hatatlan eszmei szövetségeseknek tudta, s elképzelhetetlennek 
látszott közöttük bármiféle érdekellentét. Még azok, akik esetleg 
hallhattak valamit a nyugat-európai katolikus országokban 
kialakult jez1:1uitaellenes társadalmi harcról, azok som gondolhattak 
fHTa, hogy it Habsburg-országokban hasonló helyzet állhasso n 
elő. A pápa által feloszlatott Jézus 'l'ársaság tanintézeteinek éi; 
mindennemű kultúrintézménveinek Mária Terézia által történt 
önkényes „államosítása" azonban nem hagyott kétséget az iránt, 

100Pauler:I. m. 171. 
101 Salzba.ucr: l. m. 22„ 3!) - 4 1. Tovtihhi.'~: OL„ Erclólyi levéltárak, n.rl 

3509/l 787 .. l~rdé lyi ko.neellári!I. 1776 :331. és 1778 :1081. 
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hogy ez a fordulat bekövetkezett : a;1, államlmtalma.L ki8ajátító 
dinasztia megfosztotta a katolikus eg.vházat ősidők óta birtokolt 
kulturális szuverenitásától, és tanítói tevékenységét la ikus ellen-
őrzés , illetőleg irfoyítás alá helyezte. A R atio Educatiooisból 
pedig már az is ki világlott, hogy ftz abszolút állam az évezredC's 
teológiai alapállású műveltség egész rendszerét is elejtette, és 
racionális-utilitarisztikus világi kultúrával kívánja helyettesíteni . 
A művelt, gondolkozó fők előtt nyilvánvalóvá kellett válnia, 
hogy Európa egy olyan új korszak küszöbére érkezett, amelyben 
ezután kivált képpen viJági célok , v ilági érdekek fognak ura lkodni, 
és az egész kulturális élet világi vezetés alá kerül. 

A középnemesekre nézve annyit jelentett ez, hogy egész könyv-
müveltségük - akár jezsuita gimnáziumokban, akár ortodox 
protestáns kollégiumokban szerezték is azt - inaktuálissá, 
csaknem hasznavehetetlenné vált. A nemesi udvarházak almá-
riumaiban nemzedékek során át összegyűlt szerény vallásos és 
jogi kézikönyv-apparátusok éppúgy jelentőségüket veszítették, 
akár a kolostori tékák. Nemcsak arról volt szó, hogy a régi 
könyvek tartalmilag és szemléletileg elavultak, jóval töb bről: a 
könyv szerepének a közéletben való új térfoglalásáról, a társada.ln1i 
tevékenység minden ágának intellektualizálódásáról, ideértve még 
a mezei gazdá lkodás olyannyira igénytelennek látszó területeit is. 
Ebből a hirtelen bekövetkezett kulturális válságból azonban 

máról holnapra nem lehetett kilábalni. Csak az 1777 utáni új 
iskolázáson átment fiatal nemzedékek váltak képessé arra, hogy 
a század vége felé alkalmazkodjanak a megváltozott helyzethez, 
és felszereljék magukat az új tudományágak (az oeconomi11 
rustica, a politico-cameralis szakok, a statisztika, ti természet-
jog stb.) is meretköreiben eligazító korszerű könyvekkel, köny,·-
gyűjteményekkel. K ényszerüJve voltak erre az eré>fcszítésre, ha 
társadalmi tekintélyüket és befolyásukat megőrizni és növelni 
akarták. Hogy az olyan előkelő és gazdag családok, mint a fel-
vidéki Kubinyiak, M:áriáss_vak, Rnkovszk_vak, ~fajliíthok vagy a 
du nántúli P erczelek, Dőryek, Szilyck, továbbá az erdélyi Csereiek, 
füwcsaiak, és mások V<Llóban cillm ln1mdwdni bírttik u.z í1j kor kö-
vetelményeihez, azt ekkor ilxin kial;Lkult több s<1áz vagy több ezer 
kötetes tékáik bizonyítják.102 

Sokkal könnyebben alkalmazkodott az új helyzethez az arisz-
tokrácia. A vezető mágnás családokat az udvar nag~· kulturális 

w: Emyey Jó-rsc/: l~gy sárospo,faki jogítsz könyvl'i 17G4-i><'ll . MKS7, 1!)2Ci. 
'.lí2-:375. György A lmlá1·: I . m. 76-78., 428- -i29., 442., 4-lf.i., '170-471.., 
49-1---1-97., 504-505. 
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reformjai nem érték váratlanul. I gaz, hogy a magyarországi kato-
likus mágnásifjak is a jezsuitáknál vagy a piaristáknál iskoláztak, 
és Nagyszombatba jártak filozófiát, jogot hallga.tni, ámde végső 
kiképzésüket rendszerint az 1746-ban felállított bécsi Collegium 
Theresianumban, illetőleg a vele kapcsolatos lovagakadémiában 
nyerték. Ebben az intézetben a vallásos kultúra szemlélete és isme-
retanyaga mellett alkalmuk volt megismerkedni a felvilágosodás 
tudományosságával, különösen az abszolutista államtudományok-
kal is ; a humanista latinitást pedig mindinkább kiszorította az élő 
nyelvek, különösen a francia nyelv tanítása A vezető professzorok 
egy része is világiakból került k i, mégpedig olyan aufklarista re-
formerekből, mint aminő A. Martini, J. Sonnenfels és J. A. Riegger 
volt. 103 Ami pedig a protestáns főúri sarjakat illeti, főképpen az 
erdélyieket, azok még közvetlenebb forrásokból juthattak korszerű 
európai műveltség birtokába, mert hazai (kolozsvári, nagyenyedi 
vagy marosvásárhelyi) tanulmányaik befejeztével lehetőségük nyíl t 
a leghíresebb német, holland vagy svájci egyetemek látogatására. 
Göttingában, Utrechtben, F ranekerben , BasellJen vagy Gerú'ben 
pedig a bécsinél tisztább, eredetibb angol-francia felvilágosodás 
uralkodott.104 Így hát a főúri családok könyvkultúrája úgyszólván 
válságmentes maradt: tagjai szinte késedelem nélkül követní tud-
ták a kor nagy eszmei fordulatát, s idehaza első hordozói lettek a 
Nyugaton kibontakozó új szépirodalmi műveltségnek is. 

Ezt a sima átállást a szl'ík köríí feudális vallásos-humanista 
kultúrából a gazdagon tagozott világi szemléletű, polgári irány-
zatú francia -német nyelvű műveltségbe országszerte új, gazdag 
kastélykönyvtárak felállítása kísérte. A vezető szerepet játszó 
családok a század közepe után széles körű és lázas ütemű könyv-
gyűjtésbe kezdtek. Voltak, akik a fejedelmi könyvtárak mintájára 
enciklopédikus tékák létrehozására törekedtek , mások - legtöb-
ben - főképpen a francia filozófusok és belletristák antiklerikáJís 
műveiből hoztak létre impozáns gyíijteményeket, ísmét mások 
katonai-politikai, illetőleg történelmi-földrajzi vagy nemritkán 
természettudományi munkák megszerzésére összpontosították 
figyelmüket és igyekezetüket. Az ekkoriban kibontakozó bécsí 
könyvkereskedelem alig győzte kielégíteni a felmerül{) igényeket, 
de jó pénzért hozzájuttatta megrendelőit olyan könyvekhez is, 
amelyeknek terjesztését a bécsi abszolutista felvilágosodás ís 
eltiltotta.105 Így a magyar arisztokl'ácia könyvtárai gyakran 

103Genunel-Fliscltbath:I. m. 5„ l!l ·-49. B1mmyui: I. m. J0 -26. 
•M Baranyai: T. m. 98 - 128. 
100 Uo„ 21 - 22„ ü2 - G8. 
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modernebb összetételűek voltak, mint amennyire az az uralom 
számára kívánatos volt. 

Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a XVIII. század máso-
dik felében kialakult nagyszerű kastélykönyvtárakat hiánytalanul 
feltérképezzük. Számuk országos viszonylatban néhány százra me-
hetett, de mi csupán a legjelentősebbekről tudunk számot adni .106 

A politikai súllyal bíró családok zömmel most is a Dunántúlon 
és a nyugati Felvidéken helyezkedtek el, s jórészt azonosak vol-
tak a XVII . századiakkal. Közülük a.z Eszterházyak mint kultúra-
kedvelők most is élen jártak. A hercegi ág kastélyai (Eszterháza, 
Kismarton, FTaknó) nagy számú régi és új gyűjteményeket 
zártak magukba. Ezeket „fényes" Eszterházy Miklós, a testőr
kapitány, a század végén (1794) egyesítette, és bécsi palotájába 
vitette. Nyilván a grófi ágak kastélyaiban (Pápán, Tatán , Csek-
lészen) is mindenütt voltak könyvtárak, de biztos tudomásunk 
csak a cseklésziről van, amely állítólag II. Rákóczi Ferenc egykori 
munkácsi könyvtárát is magában foglalta. 107 Értesülésünk van 
arról is, hogy Pozsonyban, ahol ebben a korszakban majd min-
den prominens főrangú család palotát építtetett, szintén állt egy 
Eszterházy-téka.108 H asonlóképpen több könyvgyűjteménye volt 
a másik élvona.lbeli családnak, a Pálffyaknak is. Nyoma van 
egy bajmóci és egy pozsonyi gyűjteményüknek, ioo de a legmoder-
nebb tékát Bécsben kell feltételezn i, Pálffy Károly kancellár 
palotájában. A régi jeles családok közül a Batthyányak Körmen-
den, Kisbéren és Rohoncon létesítettek új gyűjteményeket ;11° az 
Erdődyeknek Galgócon volt modern tékájuk; a Nádasdyak 
Nádasdladányon,m a Szécbényiek pedíg Horpácson ebben az 
időben köz_pontosították és modernizálták régi kastélykönyvtá-
raikat.112 Ujonnan felemelkedett család volt a Gra.ssalkovichoké 
és a Festeticseké. Az előbbiek pozsonyi palotájukban állítottak 

toc AlapveLó e tekintetben Szarvasi Margit munkája: Magánkönyvtáraink 
a XVIII. századbllD. Bp., ) 939. 

10 7 Johann Matthias Korabinszky: Geographisch-bistorisches tmd :Produk-
ten Lexikon von Ungarn. Pressburg, 1786. 166. G'ljörgy Aladár: I. m. 56. 
Baranyai: I. m. 61. Wallaszky : I. m. 419. 

ios György Aladár: I. m. 474-477. 
toa L. a 81. jegyzetet. 
110 G1;örgy Aladár: I. m. 43. 
ui Majláth Béta: Gr. Nádasdy Ferenc könyvtára Nádasd-Ladányon. 

'.\Il(Sz J 883. 207 - 208. Ballagi Aladár : A nádasdla<lányi könyvtár. MKSz 
1889. 31 l - 320. 

112 Kollányi Ferenc: A Magyar N emzeti Múzeum Széchényi Országos 
Könyvtára 1802-1820. Bp., 1905. I. 10 - 11. György Aladár: I. Ill. 453., 
512-5 L3. B aranyai: I. m. 61. 
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fel gazdag gyűjteményt, az utóbbiak a 60-as évekbe11 Keszthe-
lyen, illetőleg Dégen.113 

A politikai életben jelentős szerepet nem játszó, Bécstől, 
Pozsonytól távol élő, de régi eredetű családok éppúgy törekedtek 
a maguk ősi tékáit felúj ítani, mint az udvar kegyeltjei. Ezek 
között kiemelkedő jelentőségű volt a Felvidéken a Radvánszkyak 
radványi, 114 az Apponyiak nagyapponyi,m az Andrássyak bet-
léri,116 a Barkóczyak pálóci,117 a Perényiek nagyszőllős i, 118 a 
Szirmayak pardicsi,119 a Sztárayak nagymihály i120 és a Csákyak 
homonnai121 gyűjteménye. Gazdag francia könyvállományával 
különösen az utóbbi kettő szerzett különös hírnevet. 

De nem hiányoztak a modern főúri tékák immár az alföldi 
részeken sem, így különösen-Pest-Budán és környék~n . Közülük 
országos viszonylatban is kivált a Rádayak péceli, 122 az Orczyak 
tarnaörsi, 123 a Podmaniczkyak aszódi,124 a Prónayak acsai, 
H adik András budai és gróf Fekete János fóti tékája.125 

Erdélyben és a Partiumban a Telekiek, a Bethlenek, a Bánffyak, 
a Hallerok, a Kemények és Rhédeyek kastélyaiban halmozódtak 
fel kisebb-nagyobb becses új keletű könyvgyűjtemények .126 

Sajnálatosképpen ezek a rendszerint több ezer kötetet felölelő 
fényes könyvtárak a XI X . század folyamán nagyrészt felbomlot-
tak és szétszóródtak. Teljes egészében ma már alig egyet-kettőt 
mondhatunk magunkénak. Szerencsére sok esetben fennmaradtak 
a róluk készült állományjegyzékek. Ezek alapján megállapítható, 
hogy a kastélykönyvtárak zömét általában nem csupán nagyúri 

113 G1Jörgy Aladár: I. m. 124- 125„ 4 76 - 4 77. Baranyai: 1. m. 60. Klempa 
Károly: A keszthelyi Festetics-könyvtár. Keszthely, (1938.) 

114 Deák FarkaFJ: Jelentés a radványi könyvtárról. Száza<lok 1875. 102. 
1 16 Jambrelcovich László: A gróf Apponyiak nagyapponyi köny\rtáráról. 

lVIKSz 1925. 56- 67. 
116 G1jörgy Aladár: I. m. 77. 
117 Uo., 71„ 480 - 481. Barawyai: I. m. 60. 
11s György Aladár: I . m . 504- 505. 
tiu Magyar Minerva 1900. 134. 
120 György Aladár: I. m. 514-515. Baranya•i: I. m. 33. 
121 Ecklu:irdt Sándor: Az aradi közművelődési palota francia könyvei. 

Arad, 1917. 
122 Pruzsinszky Pál - Hamar I stván: A budapesti ref. theológiai akadém 

Ráday-könyvtára. Bp., 1913.RuppKomél: A Ráday-könyvtár. MKSz 1897. 
173 - 180. Baranyai: I. m. 134. György Aladár: I . m. 62 - 63. 

123 Ü'ljörgy Aladár: I. m . 73. 
124 Koszó János: Fessler Aurél Ignác. Bp„ 1923. 11. 
125 György Aladár: I . m. 74., 409„ 504- 505. Bamnya•i : 1. m. 4.0- 58. 

OSZK kéziratbár, Fol. L at. 50. 
UG Bíró J ózse/: I. m. 118 - 120. Bru-miyai: [. m. 138 - 145. Györ(J1J Aladár: 
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szeszély vagy hedonista szórakozásvágy hívta létre; az .. ilyesmi 
viszonylag alárendelt szerepet játszott keletkezésükben. Osszeté-
telük arról tanúskodik, hogy a gyííjtésben többnyire magas 
tudományos-irodalmi szakértelem és finom műízlés érvényesült. 
Ez persze nem mindig a tulajdonos érdeme volt, hanem gyakran 
azoké az értelmiségi tanácsadóké, akik titkári vagy preceptori 
minőségben a főúri udvarokban éltek, vagy mint jeles tudósok 
levelező viszonyban álltak mecénás támogatójukkal. De olykor 
maga a főúr is szakértő bibliofil volt; bizonyságul elég talán, ha 
idősb Ráday Gedeonra, Teleki Sámuefre, gróf Viczay Mihályra, 
a hédervári könyv- és éremmúzeum létrehozójára,127 gróf Revicz-
ky Károlyra, görög és latin auktorok kiadásai nak európai hfrű 
gyűjtőjére128 vagy gróf Apponyi Antalra a pozsonyi-nagyapponyi 
enciklopédikus téka megteremtőjére hivatkozunk.129 Ilyen tudós 
típusú arisztokratákról gyakran ki lehet mutatni a Teréziánum 
könyvtártudós professzorának, M. Denisnek a hatás{Lt, protes-
tánsoknál pedig közvetlenül vagy közvetve Göttingáét.130 

K ülönös társadalmi jelentőséget kölcsönzött a mágnáskönyv-
táraknak az a t ény , hogy legtöbbjük a korszak folyamán egyre 
inkább hozzáférhetővé vált a fejlődő polgári értelmiség tudós 
és író tagj ai számára, alkalmat és lehetőséget nyújtva nekik a 
koreszmék, a korszerű ismeretek és kutatási módszerek elsaját í-
tására. A főuraknak ez a társadalmias magatartása mecénási 
szerepükből következett, szinte morális kötelességük volt . De 
nagyban hozzájárulhatott e liberalitá-shoz a szabadkőműves 
mozgalom is, amely a páholyokba tömörült előkelő mágnásokat 
mint eszmetársakat „testvéri" segélynyújtásra kötelezte az 
alacsony származású intellektuelekkel szemben.m Egy-két évti-
zed múltán pedig ebből a gyakorlatból társadalmi igény lett : 
az ország művelt rétegei a Királyhágón innen és túl egyaránt az 
a risztokTáciától várták olyan nyilvános, nemzeti jellegü köz-
könyvtárak életre lúvását, mint amilyenné a bécsi udvar saját 
céljainak szolgálatában a pesti Egyetemi K önyvtárt tette. 

127 György Aladár: I. m. 482 -483. Závodszky Levente: Viczay MilJ1.Hy a 
műgyűjtő és Pray György barátsága. Bp„ 1932. Baranyai: T. m . 60. 

128 Deltbphüus Pariergiis: Bibliotheca Graeca et Latina . .. Cat.alogue de 
la bibliotheque du (Charles) comte do R eviczky. Ed. 2. B erolini, 1704. Gulyás: 
A könyv sorsa. III. 220. 

129 György Aladár: I. m. 409. B aranya'i: I. m. 60. 
130 Gemmel-Flischbach: I . m. 20-49. Gálo.9 Rudolf: Die Reise des Daniel 

Cornides nach GöLlingen 1785. Berlin - L eipzip", 1 !l:l2. :Ha - 314„ 319„ 32l. 
13 1 .Abaf'i : I . m. V. 142 -260„ 300-350. Jancsó Elemér: Az erdélyi sza-

badkőművesség kult urális és irodalom történeti jelentősége a XVIII. száza.cl· 
ban. Cluj, 1934. 
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Tud6.~a inl: könyrgyiíjteményei 

Ez a társadalmi várakozás azonuan nem egykönnyen telje-
sülhetett. A XVIII. század második felének arisztokráciája ui. 
amennyire alkalmas Yolt a rra, hogy a nyugati országokból 
importálja a felvilágosodás t anait, éppen annyira érzéketlen volt 
a külünleges nemzeti kulturális törekvések iránt. Természetes 
következménye volt ez a beléjük nevelt dinasztikus érzésnek, 
a birodalmi gondolkcdásnak , a nemzettől va ló nyelv i-lelki 
elidegenedésnek. Hiábn. őrizték meg a családi tékák a XVI- XVII. 
századi vagy a Rákóczi-kori ősök h11zai könyveit és kódexeit, 
ezek nem tudtak töbL6 az ekkor élő nemzedékre ösztönző hatást 
gyakorolni, holt rekvizítu mokká váltak. A nemzetközi irodalom 
és kultúra betűin nevelkedett udvari emberek számára kezdet-
legesnek, jelentéktelennek tűnt a hazai könyvműveltség. Bibliofil 
érdeklődésük körében sem talált helyet a magyar könyv. Nemzeti 
műYcltségnek inkább csak az erdélyi református arisztokrácia 
körében maradt nyoma, a szűkebb hnza katolikus mágnásn.i 
között csak kivételképpen. 

Hogy a mágnások körében akadjanak olyanok, akik fel tudják 
mérni a nemzeti könyv és könyvtár közhasznú jelentőségét, és 
hajlandók legyenek áldozatot is hozni a hazai könyvműveltség 
terjesztéséért, ahhoz elengedhetetlenül szükség volt a boni 
kultúra alkotó munkásainak együttes ösztönzésére és elvi-gyakor-
lati segítségére. Mert a nemzeti gondolatot meghirdetni és a 
nemzet i könyvm íí veltséget cselekvően előmozdítani a feudális 
történelmi rétegek önmagukban nem voltak képesek. A papság 
a maga egészében éppen most veszítette el végképpen ősi kulturá-
lis vezető szerepét. A nemesség - mint fentebb rámutattunk -
elmaradt a fejlődésben, s különben is mint tipikus jogász-politikus, 
„táblabíró"-réteg a kulturális tevékenységet általában idegennek 
érezte magától. A városi polgárság ekkoriban még nemcsak 
nyelvében, de szellemében is inkább német volt, mint magyar. 
A mezővárosi magyar parasztpolgári értelmiség pedig még csak 
éppen most kezdett kulturális szerepet játszani. 

A szóban forgó fontos feladatot csakis egy, a feudális társa-
dalmi kategóriákból kiválasztódó 1íj szociális réteg vállalhatta 
fel, egy olyan társacln.lmi képlet, amely a maga hivatását sajá-
tosképpen a szellemi alkotómunkában, a nemzeti könyvkultúl'&, 
a nemzeti tudományosság és irodalom megújításában, újjáterem -
tésében látta, ti . a polgári értelmiség. 

E nagy cél felé vezető utat konkréten az évszázad legnagyobb 
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magyar tudósa, Bél Mátyás (1684-1749) jelölte ki.132 Ugyanő 
volt az, aki i;aját személyében, magatartásában követendő példa-
képét adta a modern patrióta polgári intellektuel típusának is. 
s ·csakugyan, a -XVIII. század második felének könyvemberei s az 
általuk képviselt kulturális törekvések - tudatosan vagy tudat-
talanul - szinte kivétel nélkül Bél szellemének és programjának 
követői lettek: protestáns lelkészek, piarista és jezsuita tudósok 
CRal<t'tgy, mint a városok pn.Lrícius, plebejus mííveltjei vagy a 
műkedvelő nemesek és arisztokraták. 

Ez az új értelmiség a teljes szervezetlenség állapotában - kul-
turá.lis társaságok és folyóiratok nélkül is - egyre inkább tisztába 
jött azzal, hogy többé nem elég az európai kulturális eredményeket 
megismerni, - önmagunk jelenéről és múltjáról, természetéről 
és tevékenységéről is hiteles információkat kell szerezni, s ezeket 
az információkat be kell építeni az európai köztudatba. De meg-
tanulta az új értelmiség Bél Mátyástól azt is, hogy tudományos-
ság a tényeknek és yjszonyoknak szakszerű kritikai föltárása, 
széles körű kutató-gy·űjtő munka nélkül nem lehetséges. Végső 
soron mindebből szükségképpen le kellett szűrődnie a nemzeti 
könyvgyűjtés általános érvény(i programjának is. Eszerint 
tudósoknak és műkedvelőknek egyaránt arra kell törekedniök 
hogy kutatási, illetőleg érdeklődési körüknek megfelelően, mennél 
több magyar tárgyú, magyar vonatkozású könyvet, a történelem 
iránt érdeklődők ezenfelül mennél több hazai kéziratot és okle-
velet szerezzenek meg, hogy múltunk és jelenünk minden részlete 
valószerűen megismerhető legyen. 

S valóban, 1750 után az ország minden vidékén megkezdődött 
a nemzeti jellegű könyvgyűjtés. Persze, nem annyit jelentett ez, 
hogy bárki is elvszerűen elzárkózott volna a külföldi irodalom 
őt érdeklő termékeinek megszerzésétől, s kizárólag csak magyar 
tárgyú könyvekre, kéziratokra specia}jzálta volna magát. A tudós 
műhelyek és az amatőrök kabinetjei továbbra sem nélkülözhették 
aJZ idegen könyvet. Így hát általában két irányú gyűjtés folyt : a 
collectio hungaricák mellett legtöbb helyen megtalálhatók voltak 
a collectio extraneák is. A kizárólagos hungarica-gyűjtés kivételes 
jelenség volt. 

A nemzeti könyv- és könyvtárkultúrának legelső képviselőit 
Bél Mátyás tanítványainak sorában kell keresni, azok között a 
felvidéki evangélikus polgárok és lelkészek között, akik maguk is 
az állam ismereti tudományágakat művelték: Cornides, Windisch, 
Korabinszky, Wallaszky, Schwartner, Tomka-Szászky és a többiek 

L32 Flaa.n: [. m . 
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között. I rodalmi 111w1kásságuk a.lapján mindegyikük mögött 
jelentékeny nemzeti tékát kell feltételeznünk, ezeknek legtöbb-
jéről azonban közelebbi tudomásunk nincsen. Részletes bete-
kintést csupán Cornides Dániel (1732-1787) gyíijteményébe 
nyerhetünk. Ez mintegy 2000 kötetnyi XVI- XVIII. századi 
hazai és külföldi eredetíí nyomtatott művet és 100 köteg kéziratot 
fog lalt magában, a magyar t.örténelem, fö ldrajz és természetrajz, 
jog és politika, vallási élet és irodalom köréből, vagyis felölelte a 
honfamereti diszciplínák teljességét. Ugyanezt a tudományos 
irányzatot és gyűjteményi profilt reprezentálta133 Schmeizel 
Márton {1679- 1747) erdélyi származású hallei professzor 200 
kötetnyi hungarica (transylvanica) könyvtára, amely a gyűjtő 
halála után Agnethler Mihály (1719-1752) professzor áldozat-
készségéből Nagyszebenbe került, és nyilvános könyvtár szerepére 
jutott.134 Valószínűleg hasonló összetételűek voltak az említett 
többi tudós tékái is, kötetszámuk azonban Comidesét aligha 
múlta felül. 

Az idők változásának s kiváltképpen az értelmiség egysége-
sülésének jele volt, hogy széles körben bekapcsolódtak a hungarica-
gyűjtésbe a katolikus szerzetesek is, mégpedig a feloszlatott és 
fennmaradt rendek tagjai egyaránt. Ennek a körnek legnagyobb 
hányadát valószú1űleg a piaristák alkották élükön Bajtay Antal-
lal, a Cörver testvérekkel, Révai l\fiklóssal, Desericzky Incével, 
Benyák Bernáttal, Horányi Elekkel és K oppi Károllyal.135 

De nemigen maradhattak el mögöttük az exjezsuita történet-
frók sem: Pray György, Wagner Károly, K aprinay István, Schön-
wisner István és Katona István, hogy csak a legkiválóbbakat 
említsük. Pray például rendje feloszlatása után nem kevesebb, 
mint 2000 kötet könyvből és 60 köteg kéziratb61 álló magyar 
történettudományi szakkönyvtárt gyűjtött .136 H asonlóképpen 
rendtársa, Wagner Károly is 800-nál több történeti, történeti 

133 Claríssimi DanieUs Oorn·ides . . . bibliotheca Hungarica síve catalogus 
scriptorum de rebus omnis generis Hungariao adnoxarum provinciarum, gen-
t iumque finitimarum tam typis publice editorum, quam manu exaratorum . 
Pestini, 1792. 

134 Index bibliothecae res Hungru:iae, Transilvaniae vicinarumque provin-
ciarum illustrantis, quam Martin Schmeizel. .. instruxit , Michael Goul-ieb 
Agnethler . .. codd. praecipue MSStis auxit, nuper autem munificentia 
urbis senatus Cibiniensium bibliothecae publicae consecravit. Halae propter 
Salam, 1751. 

135 OSZK kézirattár, Fol. Lat. 4014. ff. 2 - 3. Specificatio collectionum 
manu scriptorum de rebus Hungaricis. Takáts Sándor: I. m. passim. 

l3G Lischerong: I. m. 84„ 88„ 118. 
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segédtudományi és földrajzi hungarirumot hng~·ott maga után. 137 

Becses magyar lékákat hoztak össze még az expaulinusok is, 
többek között Kreskay Imre ós Kossuth Lászl6. 138 A világi 
papság köréből Gá.nóczy Antal rnigyvára.di kanonok és Scha.ffaro-
vics Antal nyitrai kanonok gyűjtött J1yomtELtott és irott magyar 
történeti forrásmunkákat.13u 

A nagy jezsuita történészek hiitása alatt a katolikus világi 
értelmiség körében is támadtak olyan jeles tudósok, akik mestere-
ik módszerével, de felvilágosult szellemben törekedtek a magyar 
történelem feledésbe merült intézményeinek feltárására, s ennek 
kapcsú.n hungarica-gyüjtemények létrehozására. Ilyen volt 
Kollár Ferenc Ádám (1718- 1783) császári udvari könyvtáros, a 
hazai publicisztikai történetírás úttörője és Kovachich Márton 
György (1744-1821) jogtörténetírásunk megalapítója. Az előbbi 
Bél l\fátyás gyűjteményének maradványait felhasználva Bécsben 
gyűjtött össze mintegy 1300 művet felölelő híres tékát.140 Az utób-
bi pedig az egész országra kiterjedő kutatómunkával szerzett 
kéziratos dokumentumokból, illetőleg a róluk készült másolatok-
ból létesített Budán egy magyar történeti kútfőgyűjteményt.w 

Régi múltja volt a hungaricum-gyűjtésnek a református 
lelkészek, tanárok körében, különösen E rdélyben, ahol a latin 
nyelvű könyv nehezen tudta háttér be szorítani a magyart. 
Korszakunkban itt négy, nemzeti jellegű irodalmi és történelmi 
gyűjtemény emelkedett nagy hírre: Bod Péteré Magyarigenben, 
Hermányi Dienes Józsefé Nagyenyeden, Benkő J6zsefé K özépaj-
tán és Arn.nka Györgyé Marosvásárhelyen.1 ~ 2 Az alföldi nagy 
református k ul tl'1 rcen trum okban fölgyülemlett hungarica-tékák 
közül kéziratállománya sokaságával és gazdagságával Sinai 
Miklós híres debreceni egyhá7.történész profess7.or143 és részben 
Weszprémi István , a tudós OJ'vor;történész 700 kötetnyi gyűjtemé-

m Hölvényi Györqy: Wagnel' Kiíroly könyvtára. Az l·~gyrtNni KönyvtíÍr 
Évkönyvei lJI. l!HHi.14-7-158. 

13s OSZK kM.i1·at.lúr, Fol. La.t;. IJ.O 14. 110. 
139 Uo. 
140 Catalog11s ... Jibrorum nec non l"nl'issimorum manuscriptorum biblio-

thecae Kollarianar . (Viennae), J 78:!. H <Um: I. m. 5!l - 60. 
m OSZK kézirattár, J<' ol. Lat. 115„ 131., 2520. 
m B1·. Ra<lváns::ky Béla: Boci l'ólc r könyvtárának jegyzéke. i\lKSz 18 4. 

5 - 6. Dézsi J,ajos: Bod Péter könyvtárának sorsa. l\Il{Sz J 8!l5. 191 - 192. 
Gr. JWd1 Imre: Bonk6 József élete és munkái. Pest, 186 7. 9 - 76. Aranka Gy. 
köny,·tárának l' lonrhusn OL Arrhivum .Regni, Diaet. 1848/49. No. 731. 

H 3 OSZK l<é:t.ir11t.túl', J<' ol. Lat. 40 14. uo. Révész Im1·e (id.): Sinay 1\fü<lós 
magyar börlénoLbt'lvLÍl' cmléke:t.eto. Szd.zadok 1868. 217„ 298. Révész Irnre: 
Sinai Miklós és kora. Bp„ 1959. 70. 
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nye emelkedett ki.144 A dunántú li reformátusság körében nagy híre 
volt Péc·zeli J6zsef révkomáromi lelkész és író 700 művet felölelő 
tékájának, bár ez inkább modern európai, semmint nemzeti 
gy(íjtemény volt.145 

A nemzeti könyvkultúrának ér telmiségi mozgalma nem maradt 
hatás nélkül a középnemesség körében sem. Voltak, akik indíttat-
va érezték magukat arra., hogy a papi és polgári tudósok mellett 
ők is részt vegyenek a nemesi nemzet hősi múltjának feltárásában. 
Sikerült is nekik nem egy esetben olyan gazdag és becses tékát 
összehozniok, amely vetekedett a szaktudósokéval. Ilyen volt 
mindenekelőtt Dobai Székely Sámuel (1704- 1779) eperjesi 
gyűjteménye, amely igen sok könyvritkaságot, sőt középkori 
kódexet is tartalmazott.146 Ugyancsak nagy hírre tett szert 
Fejérváry Károly (li43- l 794) komlóskeresztesi könyv-, kézirat-
és oklevélgyűjteménye,147 valamint Szirmay Antal (1747 - 1812) 
eperjesi történelmi könyvtára.148 Többre törekedett Szlavniczai 
Sándor István (1750-1815) Jukai földesúr. Ű egy általános 
magyar bibliográfia létrehozása érdekében az irodalom minden 
ágára kiterjedő gyííjtést folytatott, de vállalkozása felülmúlta 
erejét. 149 Jelentős volt az a gyűjtés is, amit Jankovich (Ill.) 
Miklós jászkun kapitány (1723 - 1797) kezdett az 1770-es évek-
ben, megszerezve a feloszlatott kolostori tékák egynémely könyv-
kincsét, s ösztönzést adva fiának, J ankovich (IV.) Miklósnak 
(1772-1846) a XIX. század legnagyszerűbb nemzeti gyűjtemé
nyének létrehozására.1SO 

Számos példa tanúskodik a tudós számba nem vehető művelt 
polgári értelmiségnek a hungarica-gyűjtésben való részvételéről is. 
Majd minden iskolavárosban akadt egy-egy tanár, ügyvéd, orvos, 
patikus vagy más iskolázott polgár, aki efféle passziónak hódolt. 
Beszédes jele volt ez a nemzeti könyvkultúra növekvő megbe-

mElekes György: Weszprémi István könyvtára. lVIKSz 1942. 305-307. 
10 Catalogus libroru.m venaUum ... Josephi Pétzeli, pastoris quondam 

ecclesia.o reformatae Rév-Koma.romicnsís ... Posonii, 1793. Gulyás Pál: Egy 
XVIII. sW.7,adi magyar fró könyvtáráról. MKSz 1901. 220- 221. 

m Jakob Melzer: Biographien berühmter Zipser. Kaschau, (1833.) 169. 
Závodszky: I. m. 11. 

141 OSZK kézirattár, Fol. Lat. 35. Catalogus bibliothecae oL manuscripLo· 
rum Oaroli Fejérvá1"'!J ... An. 1800. 

148 OSZK kézirattá1·, Fol. Lat. 4014. uo. OL Archívum PalaLinale J 810: 
1315., 1811 :902. 

149 OL A.rchivum Paiatinale J 8:12 :J 273. Sándor 1. könyvtárának kaUlló-
gt1sa. 

150 OL Jankovich család lev6llára, P. 1284. rksz. 1. no. 45. Bel"lász Jenú: 
Emlékozós Jankovich Miklósra s7.Ulotéso 200. évfordulóján. 087.K JTlrndó 
1972. l -2. 
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csülés6nek akkor is, ha e gyííjtemények között jelenLősebh nemigen 
akadt. Egészen kivételes jelenség volt Kazzay Sámuel debreceni 
gyógyszerész közel 1800 kötetnyi gyűjteménye, amelyben renge-
teg külföldi ritkaság (ősnyomtatv~~nyok és kódexek) mellett 
sok hazai könyvkincs is előfordult. 15 1. 

Ez a mozaikszerű kép, amelyet nemzeti jellegű könyv- és 
könyvtári kultúránk sarjadó.sáról a fentebbiekben felvázoltunk, 
a maga töredékességében is beszédes bizonyít6k arra, hogy 
társadalmunk új szellemi vezető tényezője, a rendiség keretei 
között felsarjadó értelmiség olyan utat mutatott a hazai kulturá-
lis fejl()dés számára, amely Lényegében ellentétes volt a bécsi 
felvilágosult abszolutizmus törekvésével, nevezetesen : önálló és 
öncélú életet kívánt biztosítani művelődésünk számára. Ahhoz 
azonhan, hogy ez a cél elérhető legyen, nem volt elegendő tudósok, 
írók személyes erőfeszítése, áldozatos könyvgyűjtése és irodalmi 
tevékenysége. Sajnálattal kellett ugyanis tudomásu 1 venni, hogy 
azok a nagy értékű gyűjtemények, amelyeket kiváló literátorok 
egy élet munkájával Jétrehoztak, haláluk után legtöbbször 
felbom lottak, szétszóródtak. Kiváltképpen ez lett a sorsuk a 
polgári gyűjtők tékáinak. H,itkán akadtak olyan örökösök, akik 
a hagyaték kegyeletes megőrzésére indíttatva érezték magukat. 
Nemcsak Bél Mátyás tékája került kiárusításra, illetőleg árverés-
re, hanem Dobai Székely Sámuelé, Bod Péteré, Hermányi Dienes 
Józsefé, Sinai Miklósé, Weszprémi Istváné és K ollár Ádámé is. Sze-
rencsés eset volt, ha a gyűjteményt valaki teljes egészében vásárol-
ta meg. Így jutott pl. Cornides Dániel és Péczeli József könyvtára 
gróf Teleki László septemvírhez (1764-1821),152 Tomka-Szászkyé 
Adonyi Györgyhöz, 153 Sinaié Fáy János debreceni szenátorhoz,15'1 

Fejérváry Károlyé, Wagner Károlyé és Kazzay Sámuelé Janko-
vich Miklóshoz155 stb. Persze rendszerint az új tulajdonosnál 
is legfeljebb csak élethossziglan állapodott meg a gyűjtemény; 
elhalálozásaesetén helyzete ismét bizonytalanra fordult. Kedvezőb
ben alakult a tékák helyzete az egyházi személyek körében. 
A szer7.etes tudósok személyi gyűjteménye ui. minden esetben 

m OSZK kézfralLár, Fol. Lat.. 11. Cata.logus bibliotJ1ecae Samuelis Iútzzay 
1le Zla:écze apotheca.rii. 

152 Az ogyesitet,t Toleki-Cornides-Péczoli gyűjtemény leLL 1826-ban a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtáriinak alapja; ezt a. tékát ajándé-
kozták Teleki László fiai és özvegye, br. Mészá1·os Janka. az Akadémiának. 
Az alapítólevelet 1. Act.a Comit.iornm Regni IIungariae 1825/1827. J. 28J. 

153 Wallaszky: I. m. 42.1. OSZK kézirattár, Fol. Lat. 4014. uo. A gyűjte
mény bécsi árverésél'ől: l!'ol. Hung. :1004. 

m 087.K kézirattár, Fol. Lat. 4014. ff. 2-3. és Quat·t. Lat. 1310. 
153 OSZK kéziratUir, Fol. Lat . G., 11., as. és Ji'ond 16/:30., 34. 
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rendjükre szállt; a világi papok is leginkább egyházmegY.éjükre, 
nevezetesen a káptalani bibliotékára hagyták könyveijret. Így tett 
többek között az exjezsuita Pray György is a nagyváradi kápta-
lanra testálván könyveit.156 A gyűjtemények fennmaradása tehát 
inkább csak a katolikus egyházi személyek esetében volt biztosítva. 

Nem csoda, ha ezeknek a folytonosan ld1rbavesző erőfeszíté
seknek láttán az új értelmiség legjobbjai egyre töbhet töprengtek 
azon, miképpen lehetne a hm1garicumok gyűjtését közintézményi 
keretek között megoldani és használatulrn.t bármely érdeklődé) 
számára biztosítani . A legelső idevágó javaslattal - tudomásunk. 
szerint - Kovachich Márton György lépett fel 1774-ben.157 

Ő volt az, aki először pendítette meg a nagyszombati egyetemi 
könyvtár nyilvánossá tételét (ami nem sokkal utóbb be is követ-
kezett), s ugyancsak ő dolgozta ki 1790 körül egy nemzeti vagy 
országos könyvtár tervét, amely szerint eirnek keretében nemcsak 
a magyar történelem nyomtatott és kézirntos forrásait gyűjtötték 
volna, hanem mi11den más könyvet és kéziratot is, amely Magyar-
országról vagy magyar dolgolnól szól.158 Az intézet három köz-
érdekű feladatot látott volna el: a kormányhatóságok hivatalos 
tájékoztatását, a tudományos kutatások elősegítését, végül az 
ifjúság iskolán túli mlívelését. A feudális rendi közösség azonban 
képtelen volt egy ilyenfajta kulturális intézmény jelentőségének 
megértésére s még inkább megvalósítására. Kovachich végül is 
1793-ban maga próbálkozott meg legalább egy jogtörténet i 
gyűjtő és kiadó intézet alapításával, sikertelenül.159 Hasonlókép-
pen meddő volt az a propaganda, amelyet csaknem egyidejűleg 
(1791) Aranka György folytatott Erdélyben. Marosvásárhelyen 
ő is életre segített egy történeti forráskiadó társaságot, de ez is 
hamar elenyészett.100 

I smeretes, hogy szellemi-irodalmi életünk megújhodásának más 
kiváló képviselői is foglalkoztak nemzeti könyvgyűjtemények lét-

tsG Lisclterong: I. m . 118. l. A könyvektől elválasztott kézirat.gyűjteményt 
Pray részben eladta az Egyetemi Könyvtárnak, részben Schönwisner István-
ra hagyta; az ut;óbbi gyűjteményrész zöme József nádor tékájába, egy töre-
déke pedig az OSZK-ba került. Lischerong: I. m. 141-142. 

m OSZK kézirattár, Fol. Lat. 86. Bibliotheca. publica erigenda et almo.e 
caesareo regia.e Scientiarurn Universitati Tyrna.viensi adjungenda. 

us OSZK kézil"attár, Fol. Lat. 2565. Cogitationes pro piano erigcnclae 
Bibliothecae Nationalis. 

169 Martinus Georgius Kovachich: Inst,itutio grammatophylacii pnblici pro 
instituto diplomat,ico-hist.orico ... i·egni Rungariao ... Pest,ini (1792.)V. 
Wincl-isch Éva: Kovachich Márl;on Gyöi'gy a forráskuLat.6. Bp., 19G9, 8 - 9. 

ico Aranka György: Az erdéllyi kéz írásba lévő történet írók ki adására fel 
álitando l;ársaságnak rajzolattya ... Kolosvároi;t, 1701. 
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relúvásának gondolatával. Többen egy országos tudós társaság 
kebelében képzelték el ennek megvalósítását. Így a híres Besse-
nyei -Révai-féle akadémiaterv, hasonlóképpen Decsy Sámuelé 
is.161 Az utóbbi a felállítandó akadémia keretében valóságos 
könyvkombinátot akart megvalósítani, amely tékából, nyomdából 
és könyvterjesztő vállalatból állt volna. Ezek az elgondolások 
azonban még kevésbé ölthettek testet, mint az előbbiek, mert ve-
lük mint politikailag veszélyesekkel, a bécsi udvar is szemben állt. 

Új főpapi köny11táralapíh1ányok 

A felvilágosult abszolutizmusnak a művelődés területén való 
erőszakos fellépése nemcsak az új értelmiségben keltette fel a véde-
kezés ösztönét, hanem a magas klérusban is. Hogy a jezsuita kol-
légiumok és a szerzetesházak feloszlatásával elenyészett óriási 
könyvtári apparátust pótolni kell, az a főpapság előtt nem· lehe-
tett kétséges. Azok a püspökök, akik nem szegődtek a jozefiniz-
mus szolgálatába, valóban nagy erőfeszítéseket tettek a katolikus 
egyház műveléídési szerepének megmentésére. Tudatában voltak 
annak, hogy a régi, vallásos intézményeknek más formában való 
felűjítá.sa nem vezetne sikerre, ezért új, korszerű, a világi társada-
lom számára is hasznos művelődési szervezetek - egyetemek, fő
iskolák, tudós társaságok - létrehívását kísérelték meg. E messze-
tekíntő programok keretében első feladatként mindenütt a mű
ködéshez szükséges eszközök, kiváltképpen a könyvtárak össze-
gyűjtését végezték el. A szervezés a tervezett intézményekhez 
jgazodott. Minthogy ezeknek igényei csak kisebb részben lehettek 
teológiaiak, a tékáknak is zömükben a profán tudományosság 
anyagát kellett felölelniök. Szükségszerű volt tehát a világi tudo-
mányok legújabb eredményeinek figyelembevétele, ezért akarat-
lanul helyet kellett adni - szelektálva bár - a modern gondolko-
dás irodalmának is. Másfelől a világi társadalom érdeklődésének 
nemzeti irányba való fordulása követelménnyé tette a hungarica 
könyv- és kéziratanyag gyűjtését is. Végső soron tehát a főpapi 
székvárosokban az évszázad utolsó negyedében kialakuló tudomá-
nyos könyvgyűjtemények többé-kevésbé megközelítették azokat 
az elképzeléseket, amelyeket az új magyar értelmiség propagált: 
a nyilvános, korszerlí. s egyszersmfod nemzeti jellegű közkönyvtárak 
eszméjét. 

161 N icola?ts Révai : Planum erigendae E ruditae Societatit1 Hungm·icae. 
Viem1ae, 1790. 20 - 21„ 48. D ecsy Sámuel: Pannóniai Féniksz Ewagy ham. 
vaiból fPltámadot.t, magyar nyelv. Bé~s, l 7!10. 16.i - J fil. 
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Ez az új egyházi könyvtártípus legelől:!zör Pécset.L val6sulL meg, 
Klimó György (1710- 1777) püspök buzgalmából és bőkezűségé
ből. Rendeltetése tulajdonképpen egy helyben felállítandó egye-
tem támogatása lett volna; minthogy azonban az egyetemi terv 
nem valósulhatott meg, egyházmegyei közkönyvtár lett. Állomá-
nya több, ezernyi kötetes gyűjtemény egyesítéséből alakult ki. 
Fő összetevője Klimó saját személyi tékája volt; ehhez járult 
elődjének, gróf Berényi Zsigmondnak ( t 1748) könyvhagya.téka, 
továbbá a káptalannak a század első felében keletkezett gyűjtemé
nye, végül a pécsi jezsuita kollégiumi könyvtárból megvásárolt 
anyag. Voltak hazai régi és ritka nyomtatványai és kódexei is, 
ezeket Klimó szerezte magángyűjtőktől, többek között Dobai 
Székely Sámueltől. Újkori kéziratgyűjteményét zömmel Koller 
József (1745 - 1832) kanonoknak a vatikáni manuscriptumokról 
vett másolatai alkották. A 15 OOO kötetet felölelő téka közhaszná-
latra bocsátása 1774-ben történt, néhány évvel előbb, mint a budai 
királyi egyetemi könyvtáré. 162 

Csaknem egyidejűleg, a hatvanas- nyolcvanas években alakult 
ki egy másik jelentős püspökségi könyvtár Egerben. Ez egy nagy 
műveltségű mágnás-püspöknek, gróf Eszterházy Károlynak (1725-
1799) köszönhette létrejöttét.. Mint .ismeretes, Eszterházy is egye-
temet készült alapítani, s ennek fundamentumát rakta le a téká-
val. Terve azonban éppen úgy kivihetetlennek bizonyult, mint 
Klimóé, úgyhogy végül ez a téka is jobbára csak az egyházmegyei 
papság művelődését szolgálta, bár nem volt elzárva a világi értel-
miség elől sem. A pécsihez hasonlóan, elsősorban ez is az alapító által 
külföldön vásárolt nagy értékű személyi gyűjteményből, másod-
sorban pedig néhány régi (XVII. századi) jeles tékából tevődött 
össze: a püspöki szemináriuméból, valamint a gyöngyösi és bártfai 
plébániai téka egyes részeil>é51. Nagyrészt az utóbbiból származtak 
becses ősnyomtatványai, antikvái 6s kéziratai. Teljes állománya 
16 000 - 20 OOO kötetet tehetett ki. 'l'artalmilag korszerCíbb volt a 
péc·sinél: a nemzetközi tudományosságnak katolikus viszonylat-
ban Magyarországon ez volL a legmodernel>b, legkomplexebb gyűj
teménye. Sajátos jellege(, a.doLt neki a püspöki ohszervalórium 
használatára szolgáló csillagászati szakcsoport. Hunga.ricumok te-
kintetében azonban nem volt különösen kiváló.163 

1c2 Varjú Elemér: Jegyzetek a pécsi egyházmegyei könyvtárból. MKSz 
1907. 193-206. Horváth Margit: Klimó püspök könyvtáralapft.ása. (Pécs) 
1932. 

163 Vaijú Elemér: Ac.Jalíok ll.Z cg1·í órsekmegyei köuyvtár ismoretéhoz. 
IVm:sz 1902. 27 - 49. 
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Eszterházy Károly példáját követve szervezett tudományos 
közhasználatra szánt, erőteljesen hungarica jellegG könyvtárt a 
nyolcvanas -kilencvenes években Gyulafehérvárt gróf Batthyány 
Ignác (1741-1798) erdélyi püspök. Tékáját az előbbiektől eltérően 
nem egyetemi intézménynek szánta, hanem egy létesítendő tudós 
társaság tartozékának. Ő maga is tudós volt, jeles egyháztörténész, 
s kiváltképpen történetkutatókb61 akarta összehozni Lársaságát 
is. GyGjtése ezért főként történeti forrásokra és történettudomá-
nyi feldolgozásokra irányult. Rómából, ahol tanulmányait befe-
jezte, nagy igényű kulföldi szakgyűjteménnyel tért haza. Egri 
kanonoksága idején pedig beutazta a felvidéki városokat, és a leg-
gazdagabb lelőhelyekről, a lőcsei parókiáról, a szepesi prépostság-
ból, a kassai domonkos kolostorból, a bártfai plébániáról és Dobai 
Székely Sámuel eperjesi gyGjteményéből csaknem 300 kötetnyi 
középkori kéziratot gyűjtött össze. De sok becses történelmi em-
lékhez jutott Erdélyben is. :Mindezen felül 1786-ban megvásárolta 
Migazzi Kristóf (1714-1803) váci püspök nagy hírű magánkönyv-
tárát, s ennek révén nemzetközi viszonylatban is értékes kódexek-
kel gyarapitotta gyűjteményét. Ámde végül is le kellett mondania 
eredeti terve megvalósításáról, s be kellett érnie azzal, hogy könyv-
tárából és a mellette létrehívott csillagvizsgálóból alapítványi 
intézetet alkotott, biztosítva mindkettőnek fennmaradását.164 

Az Alföldön a bácsi érsekek székhelyén, Kalocsán is keletkezett 
egy új alapítású főpapi könyvtár. Ez nem volt eleve közérdekű 
tudományos intézetnek szánva, de végül is ugyanúgy intézmé-
nyesült, mint az előzők. Létrehozója a nagy irodalom- és tudo-
mánykedvelő és mecénás Patachich Ádám (1717-1784) nevéhez 
füz(ídik, aki nagyváradi püspök korában a hatvanas években ve-
tette meg egy igényes muzeális gyűjtemény alapját. Ő is, mint 
püspöktársai, kétirányú, kül- és belföldi gyűjtést folytatott, de 
érdeklé5dése erőteljesen bibliofíliai jellegű volt. Nagy tételeket vá-
sárolt osztrák arisztokrata családok árverésre került tékáiból, 
másfelől szívesen szerzett meg magyar vagy horvát nyomdatermé-
keket és kéziratokat is. Amikor 1776-ban kalocsai érsek lett, közel 
8000 kötetnyi tékáját előbb Budára, aztán új székhelyére hol.vezte 
át, s állományát a követkeY-ő években még megkétszorozt.e. Halála. 
oWU, ő ís gondoskodott gyüjtomónyének intézményesítéséről: mint 
székesegyházi könyvtárt nagy összegű pénzalapítvánnyal testálta 

tct l'rrl"jtí Fllemér: A gyulafohól'vári 130.LiJlyány-könyvt,íÍ,r. Ml<Sz 18!J9. 
i:M - 175„ 209 - 243„ ~29 - :!45., uo„ 1900. 17 - 55., l!ll-16!)., 228-249. 
6s a:-1s - :rn1.; uo„ 1001. 24 - 52. li'lrú V encel: Ur . .Hall.hyfi 11y Jgnúc. 
Kolozsvár, J 941. :3 - 12. 
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utódaira és a káptalanra. A szerencsés véletlen úgy hozLa, hogy a 
téka még ugy:anebben az évszázadban l1agymórtékuen tovább 
fejlődhetett. Allományát az utód, gróf Kollonics László (1736 -
1817) érsek Katona Istvánnak (1732 - 1811), a nagy nevű jezsuita 
történetírónak közreműködésével a feloszlatott szerzetesi tékák-
ból és különböző erdélyi magángyűjteményekből újabb néhány 
ezer kötettel, kiváltképpen magyar történettudományi kiadvá-
nyokkal és eredeti forrásokkal gyarapította.165 

Részese lett a főpapi gyűjtemények e XVIII. század végi rene-
szánszának a magyar klérus egyetlen középkori gyökerű, a XVII. 
században megszervezett könyvtára, az esztergomi érseki biblio-
téka is. Ezt nem kellett újra alapítani. Az érsekek és a kanonokok 
hagyatékából úgyszólván állandóan gyarapodott: ha elkésve is, 
mindenkor feltöltődött az európai egyházi és világi tudományos-
ság friss termékeivel. A szerzetesi tékák feloszlatása után pedig 
legjelentékenyebb letéteményese lett a középkor és a reneszánsz 
hazai kódex- és könyvkincseinek. Mint hungarica-gyűjtemény is 
az elsők közé tartozott. Páratlanul gazdag - a század második 
felében alighanem 20 OOO - 25 OOO kötet körül járó - , sokrétű 
gyűjteményét korszerű irányba fejleszteni elég problematikus volt. 
Hogy a jeles könyvbarát, Barkótzy Ferenc (1710 - 1765) érsek 
tett-e ilyen irányú kísérletet, ma még nem tudható. Ismeretes 
azonban utódának, gróf Batthyán Józsefnek (1727 - 1799) ebbe-
li érdeme. Ez a hfres művészetkedveléS egyházfejedelem, a pozso-
nyi prímáspalota építtetője, érdeklődést tanúsított a hazai tudo-
mányosság iránt is. Élénk összeköttetésben állt az új felvilágosult 
értelmiségnek minden rendű és felekezetű kiválóságával.166 Ő is, 
mint a többi főpap, kezdetben saját használatára gyűjtötte a 
könyveket. 1767-ben a kiadás szándékával megvá,sárolta Bél 
Mátyásnak nagyszerű kéziratos hagyatékát, a Notitiának sajtó 
alá nem rendezett 82 kötetnyi sorozatát.167 Kés<Sbb - állítólag 
Kovachich Márton György tanácsára - még kalocsai érsek korá-
ban eU1atározta, hogy országszerte felkutattatja és összegyűjti a 
tudomány- és irodalomtörténeti jelentőségű hungaricum-kézirato-
kat, s ezeket hozzáférhetővé teszi a kutatás számára.168 Így is tör-
tént. Tudomásunk van róla, hogy a 90-es években az addig össze-
gyűlt több mint 800 kötetre rúgó s a pesti prímási nyaralóban fel-

1" Winkler Pál: A kalocsai érseki kastély és főszékesegyházi könyvtár 
története. Kalocsa., 1932. 32 - 40. 

166 Haan: T. m. 55. 
t67 Uo. 
168 Kollányi: l. m. 49. 
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állított kéziratgyűjteményt már látogathatták az érdeklődő tudó-
sok.169 Pray György még nagyobb jelentőségű kulturális tettre 
akarta rávenni a prímást: arra, hogy a pozsonyi érseki palotában 
teljes magángyűjteményét, könyveit és kéziratait egyaránt nyil-
vános könyvtárrá tegye. De nincs nyoma annak, hogy Batthyán 
e gondolat megvalósításával komolyan foglalkozott volna. Halála 
után a becses gyűjtemény az érseki könyvtárt gazdagította.170 

Mindezek a kétségtelenül tekintélyes gyűjtemények azonban, 
bármennyi nagyszerű szellemi kincset halmoztak is fel immár 
szilárdan biztosított kereteik között, s bármekkora lehetőséget 
nyújtottak is elvben a nemzeti tudományosság számára - volta-
képpen mégis kevés hatást gyakorolhattak szellemi életünk fejlő
désére. Többségükben ui. nem váltak igazi nyilvános nemzeti 
intézményekké; lényegük szerint katolikus egyházi érdekű intéz-
mények maradtak, világiak és más felekezetűek számára korláto-
zott használati lehetőséggel. De nem válhattak hatékony kulturá-
lis intézményekké azért sem, mert sem katalogizálásuk, sem rend-
szeres utánpótlásuk nem volt biztosítva. Sokkal inkább könyv-
mÍlzeumok voltak, semmint élő, használat i könyvtárak. 

A protestáns főiskolai könyvtárak 

Protestáns oldalon a század második felében a reformátusok 
sok viszontagságon keresztülment főiskolai könyvtárai közül csu-
pán a debreceni és a sárospataki bizonyult fejlődésképesnek. Ez a 
kettő jelentőségében messze túlszárnyalta a többi kollégiumi és 
líceumi tékát. 

A debreceni kollégium könyvtára - a jozefinista tolerancia 
iskolafejlesztő légkörében és a kollégium pénzalapjának növekedé-
sével - különösen Sinai Miklós professzor három évtizedre 
(1760-1790) terjedő prefektussága idején tett komoly előrelé
pést . Sokat gazdagodott mennyiségileg is, belső értékben is. Az 
állomány továbbra is megőrizte univerzális gyűjtőkörét s a huma-
nista latinitásból is csak lassan bontakozott ki. A külföldi és hazai 
új és régi irodalom termékeit a tanítás szüksége szerint külön-
böző utakon igyekeztek megszerezni. A szerzeményezés fő figyelme 
az alkalmi könyvárverésekre irányult. Ezen az úton nemegyszer 
modern könyvanyaghoz is hozzá lehetett jutni, de még inkább 
muzeális kincsekhez. Így nyert a könyvtár nagy érték(1 régi ma-

lGO Révész: Sinai .M:iklós 15:~. 
i10 György Aladár: I. m. 47 - 49. 
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gyar műveket Bod Péter elárverezett t ékájából, illetőleg kódexe-
ket és ősnyomtatványokat Kazzay Sámuel gyűjteményéből. Tete-
mes mennyiségű vásárlások történtek a II. József korában meg-
szüntetett kolostorok dobra került könyveiből is. Mindezen felül 
pedig továbbra is bő gyarapodást hoztak a gyakori tanári és lel-
készi hagyatékok. Sinai fejlesztő munkáját, amely kurrens ren-
dezésre és katalogizálásra is kiterjedt, eredményesen folytatták 
utódai, Hatvani István és Budai Ézsaiás is. Végül is a század 
utolján a kollégiumnak immár legalább 20 OOO kötetre tehető 
tékája muzeális állományával (kódex-, ősnyomtatvány-, antikva-, 
ritkaság- és régi magyar gyűjteményével) megközelítette a legelső 
katolikus gyűjteményeket: az esztergomit és a gyulafehérvárit. 
Ám hazai viszonylatban hfre volt a könyvtár modern állományá-
nak is, úgyhogy voltaképpen meg lett volna a lehetősége annak, 
hogy a kollégiumi téka a pesti Egyetemi Könyvtár példáját kö-
vetve megnyissa kapuit a művelt közönség előtt. Az egyházi és 
vj}ági vezetők gondolkodása azonban még távol állt ennek belá-
tásától.171 

H asonló jellegű és mértékű fejlődésen ment át a sáros1Jafaki 
kollégium könyvtára. Itt is elsősorban az oktatás lehetősógeinek 
a tolerancia érvényesülésével fokozódó kitágulása nyújtott módot 
a kibontakozásra. Lassan megnőtt az anyagi erő is. Előkelő mecé-
nás családok (a Telekiek, Vayak, Lónyayak) jóvoltából mindinkább 
mód nyílt az ajándék:i, hagyatéki gyarapodást vásárlással növelni 
és irányítani. Így történt, hogy a könyvállomány a század közepi 
1700 - 1800 kötetről 1790-ig 4000-re, a század végéig pedig 6000-re 
szaporodhatott. Az ugrásszerű növekedést a gróf Beleznay család 
2300 kötetes tékájának megvétele idézte elő. Minőségi tekintetben 
a fejlődésnek itt is fontos mozzanata volt a latin irodalom túlzott 
kultuszának feladása és a nemzeti nyelvű nyomdatermékek (fő
ként régi magyar művek) tudatos megszerzésére irányuló törek-
vés. A modern könyvanyag gyarapodása továbbra. is inkább csak 
külföldjáró diákok révén történt. Muzeális jelentőség tekintet6hen 
azonban a pataki téka jóval mögötte maradt a debreceninek. Ami 
pedig a használatot jelenti, ez a könyvtár is messzemenően fenn-
tartotta céhszerű zárt intézmény i jellegét.172 

Az evangélikus főiskolai könyvtárak közül a pozsonyi és soproni 
líceum gyűjteményei vitték továbbra is a vezető szerepet. A fej-

171 Oéreai: I. h. 334-343. Vm-qa Z sigmond: I. m. li- l 6. Martin 
S chwcwtner: Sta.tistik des Königreichs Ungern. Pest, 1798. 552- 653. 

m Szinyei Gerzs01l: I. m. 26 - 36. Schwai·tner: I. m. uo. Gtilyás J 6zsef: 
I. m. 30-33. 
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lődés azonban náluk is sokkal inkább régi könyvkincsek és kézira-
tok felhalmozódásában, semmint az időszerű kulturális és szak-
irodalom gyarapodásában jelentkezett. 4 tervszerű rendszeres 
vásárlást mindkét helyen - mint másutt is - gátolta a szűkös 
pénzügyi helyzet. Az oktatásban és a tanulóifjúság nemzeti-
nemzetiségi szervezkedésében II. József korától kezdve jelentkező 
új eszmei irányzatok a könyvtárak állományában aligha jutot-
tak kifejeződésre. A pozsonyi annalesek ebből a korszakból a téka 
fejlődéséről kiemelkedő jelentőségű tényként csupán három fel-
jegyzést tartalmaznak: 1757-ben Peschkó Mihály subrector könyv-
hagyatékának, 1784-ben, illetve 1799-ben a báró Jeszenák család 
tékájának, 1794-ben pedig Hrabovszky József városi tanácsos 
gyűjteményének örökségül nyerését. Bizonyára professzori és 
polgári hagyatékok gyarapították a soproni líceum nagy értékű 
muzeális könyvállományát is.173 

A korábbi időkben kiváló művelődési tényezőként szereplő 
többi felvidéki iskola (a lőcsei, a késmárki líceum és az eperjesi 
kollégium) a XVIII. század második felében mindinkább helyi 
jelentőségűvé vált; ehhez képest könyvtáruk is inkább csak a régi 
idők színvonalának kifejezője volt, semmint eleven, hatékony 
könyvgyűjtemény.174 

Az ugyancsak nagy múltú e1:délyi protestáns főiskolák könyvtá-
rai felett is meglehetősen nyomtalanul múlt e1 a XVIII. század má-
sodik fele. A kolozsvári és nagyenyedi református kollégiumnak s a 
nagyszebeni evangélikus gimnáziumnak sikerült ugyan megőrizni 
országos kulturális jelentőségét, tékájuk azonban általában meg-
rekedt a fejlődésben. Gyarapodásuk úgyszólván kizárólag esetle-
ges hagyományoktól függött. A magyar intézetek rendszerint pro-
fesszorok vagy főurak, a szászok inkább városi tanácsurak jóvoltá-
ból gazdagodtak. A nagyenyedi téka számára Bethlen Kata grófnő 
híres tékája jelentett nagy nyereséget (1759), a nagyszebeni szá-
mára pedig Scham János szenátoré (1779). A lényeget tekintve 
azonban e vezető iskolák tékái ugyanúgy becses könyvrégiségek-
nek többé-kevésbé elhanyagolt, zárt tárházai lettek, mint a vissza-
szorult többieké.175 • 

178 Schmidt-Marku8ovszky: I. m. 391. Müller: 1: b. 2-7. Schwart1u:r: 
I . m. 546-647. 

174 Schwartner: I. m. uo. Molnár: I. m. 329-353. 
176 [ Alexius Betluen.): Ansichten von Siebenbi.irgen. (Pest) 1818. 30- 33. 

Jlolná„: I. m. 576 - 597. Lukinich Imre- Köblös Zoltán : Gróf Bethlen Kal-a 
könyveinek katalógusa.. Erd. Múz. 1907. 29-48. B. K . P.: Gróf Bethlen 
K ata magyar könyvtáJ:á.nak lajstroma. Erd. Múz. 1912. 162-190. 
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Kísérletek 'világi nyilvános könyvtár alapítására 

Az egyházi tanintézeti bihliotékáknak ez az általános bei;zűkü
lése, elöregedése, amely kiáltó ellentétben állt a felvilágosod.ás 
hatása alatt kialakuló új kulturális igényekkel, inditotta az erdé.lyi 
arisztokrácia két legműveltebb, legkorszorűliben go11dolkodó ·tag-
ját arra, hogy saját erejébí51 próbálja megvalósítani azt, amire az 
egyházak immár alkalmatlanoknak bizonyultak: az aktuális 
„teljes" európai tudásanyagot (a nálunk különösen elhanyagolt 
természettudományokat is) felölelő s bármely érdeklődő számára 
nyitva álló használati könyvtár intézményét. E két érdemes férfiú 
tudvalevőleg gróf Teleki Sámuel (1739 - 1822) és báró Brukenthal 
Sámuel (1721 - 1803) volt. Mint az erdélyi udvari kancellária ve-
zetői, mindketten hosszú évekig éltek Bécsben, a császárváros 
franciás aufklarista légkörében, sőt mindkettőjüknek a.lkalmuk 
nyílt a polgárosodó nyugati országok nagyszerű szellemi kibonta-
kozását közvetlenül is megismerni. Figyelmüket - mint hatékony 
kultúrafejlesztő tényezők - elsősorban, úgy látszik, a nyilvános 
könyvtári intézetek ragadták meg.176 Tapasztalataik alapján rá-
döbbentek, mekkora szükség lenne ilyenekre szűkebb hazájukban 
is. S mivel volt bennük kellő áldozatkészség is, mindketten ell;latá-
rozták, hogy népüket, egyikük a magyart, másikuk a szászt meg-
ajándékozzák egy-egy ilyen közérdekű intézménnyel. Évtizedekig 
tartó, igen nagy pénzösszegeket felemésztő külföldi gyűjtésüket 
valósággal missziónak tekintették. A hosszadalmas, fokozatosan 
elmélyülő könyvbúvárlat azonban menet közben egyre inkább 
tágította programjukat. Az ismeretterjesztő szempontok mellett 
idővel érvényesülni engedték a bibliofíliaiakat is, s ehhez képest 
Teleki kiterjeszkedett a trnnsylvanica-hungarica könyvrégiségek, 
kódexek és metszetek gyűjtésére, Brukenthal pedig a saxonicákéra. 
Így történt, hogy végső soron mindkét téka egyetemes közművelő
dési profilja mellett nemzeti muzeális jelleget is nyert. Ez a buzga-
lom azonban komoly veszélyt rejtett magában. Hogy ilyen kiter-
jedt gyűjtést hosszú távon következetesen folytatni nem lehet, 
azt meg kellett sejteni az alapítóknak is. Ezen a gyíljteményeknek 
tetemes pénzalapítvánnyal ·va.ló ellátása sem segíthetett. Mégis a 
századfordulón Marosvásárhelyen felállított 13 OOO kötetnyi Teleki-
téka177 éppen úgy, mint a csaknem egyidejfüeg szervezett 16 OOO 

11c Ba1·anyai : I. m. 123 -128. 
177 Bibliothecae Samuelis S. '.R. I. Corn. T elelri de Rzék. Pn1'S I - IV. Vienna, 

1796-1819. Ifj. B iás Iswán: Adat.,ok a Teleki-könyvtár a lapításának törté-
n etéhez. lYlarosvásárhely, 1901. Teleki Domokos gróf: A marosvásárh elyi 
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kötetnyi Brukenthal-gyűjtemény.na nagyobb jelentőségű kulturá-
lis eredménynek számított minden eddigi könyvtárintézménynél. 

A magyarországi értelmiség egyházias gondolkodású rétegeit a 
Teleki-téka győzhette meg arról, hogy könyvkultt'.iránk továbbfej-
lesztésére a zárt, felekezeti-testületi jellegű tékáknál alkalmasabb, 
hatékonyabb eszközül kinálkozik az egyháziaktól független, világi 
vezetésű nyilvános könyvtár. Egyúttal tanúságot t,ett a Teleki-
alapítvány arról is, hogy ilyen intézményt kellő áldozatkészséggel 
máshol, más világi tényezők is életre hívhatnak. 

S valóban, e korszakos jelentőségű kezdeményezést a Király-
hágón inneni magyar hazában csakhamar nyomon követte egy 
hasonló aktus. Az ország ellenkező végvidékén, a ny ugat-dunán-
túli K.iscenken, egy, Teleki Sámuellel rokon lelkű mágnás, Széché-
nyi Ferenc is hozzálátott az egész ország értelmiségének használa-
tára szánt téka gyűjtéséhez. Es mire a xvm. század átfordult a 
XIX-ikbe - annyi nemes igyekezet és barbár értékpusztítás, annyi 
tragikus tévelygés és széthulló részeredmény után - végre testet 
öltött és megnyitásra készen állt az a központi művelődési intéz-
mény, amely Máty{ts király óta nem tudott életre kelni , tudniillik 
sajátszerűen a hazai könyvkultúra őrizetére és fejlesztésére hívatott 
alapítvány: az Országos Széchényi Könyvtár.m 

Teleki könyvtár története. Cluj -Kolozsvár 1931. Utóbbi t6vesen becsüli a 
téko. eredeti állományát 40 OOO kötetre. 

i 7s Georg Adolf Schuller: Samuel von Brukenthal. I. München 1967. 58-
91., 161-189„ II. München, 1969. 296-301. Osáki M[ichael]:Skizzen zu 
einero Führer durch da.s Baron Brukenthal'sche Museum. Hermannstadt 
1895. Katalog der Bibliothek dos Baron Brukenthal'schen Museums in 
Herroannstadt. 1-3. Heft. Nagyszeben, 1896 - 1900. 

m Kollányi: I . m . 59 - 68. 
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RITSK EY TSTVÁN . 

.BAH,KÓCZY F ERENC, AZ IRODALMI MECÉNÁS 

A XVIII. század első fele Eger történetében az újjáépülés, a 
városiasabb külső kialakulásának korszaka: a 91 éves töl'ök ura-
lom, majd a kuruc szabadságharc mozgalmas napjai után ekkor 
indul meg a város társadalmi és gazdasági berendezkedésének 
újjászervezése, s ezzel párhuzamosan külső képének megváltozása. 
Bél Mátyás, aki a század harmadik évtizedében jár itt, így ír erről : 
„A városfalakhoz hasonlóan a városbeli házak is mindenütt az 
öregség, törődöttség benyomását keltik ... Még most is nem egy 
ház kühiején meglátszik a török korszak szennye, a kopottság és 
másfajta rongálódás emléke. A jobb állapotban lévé) házn.k már a 
jelen legi boldogabb idők jeleit v iselik magukon. " 1 

Közismert, hogy mind ' relekesy I stván (1699 - 1715), mind 
Erdődy Gái.Jor (1715- 1745) püspök jelentős építkezéseket végez-
tetett a városban; egymás után épültek a kanonoki házak, a püs-
pöki palota és a szeminárium épülete, majd a különböző szerzetes-
rendek (jezsuiták 1731, ferencesek 1736) templomai és rendházai, 
de nőtt a város kiterjedése is a különböző külvárosok, Hochstad-
tok megépülésével. Ennek megfelelően nőtt a város lakosainak a 
száma, mely a század közepére elérte a 10 OOO főt .. A lakosság 
túlnyomórészt szőlő- és bortermeléssel foglalkozott, amit minden 
kétséget kizáróan bizonyít egy 1750-es összeírási adat: ekkor 
ugyan is 1148 szőlősgazdát tartanak nyilván .2 

Egerben jobbágyság nincs, csak ún. taxás földműveléSk, akik a 
püspök-földestll'tól bizonyos összeg ellenében telket kaptak, s arra 
házat építettek. A város ipara kizárólag a céhekre épült, a század 
első felében az iparosok száma mindössze 3 - 400 főre tehető; 
ezek 12 céhben dolgoznak. Így Eger a XVIII. században - mint 
Szántó I mre megállapítja -- „a falutól elváló mezőváros típusát 
képviselte". 3 

1 Bél 111dtyás: Notitio. comitat,us Hrvcsiensis. Ford. és magyarázatokkal 
Pliá.t,l n: Soós Imre. Eger, 1968. 5:3. 

2 8 ::ántr) Imre: Egor püspöki város t'irbéri és felszabadulási pnro a XVUJ. 
!!:dt~R,dban. lfl'Vf'S m egye-i fiizctc•k t. Egf'l', Hl l)4. 1 :i. 

3 Un. 12. 
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A város már I. I stván király óta püspöki székhely. Igaz, 1688-
ban I. Lipót császár resolutiója a lakosság kérésére szabad királyi 
várossá nyilvánitotta, miután azonban a püspökség mindent elkö-
vetet t régi birtokjogának érvényesítésére, a császár visszaadta a 
várost a püspöknek. 1695. január 4-én létrejön az ún. Fenesy-
féle egyezség, mellyel a város lemondott, a szabad királyi város 
cí n1 lmBz nála.t.ár()J.4 

I. 

A város művelődési viszonyaira, oktatási helyzetére ugyancsak 
a század eleje óta tartó lassú, de egyenletes fejlődés jellemző. 

Népiskola már a XVII. század vége óta működik Egerben. 
1744-ben két tanító, egy német és egy magyar nyelvű oktatja a 
városi gyerekeket, ezért évi 30 forint fizetést kapnak.5 Számuk 
csak 1779-ben emelkedik háromra, amikor a központi irányításba-
tás{u:a országszerte fellendül a népiskolák ügye. A tanulók létszá-
máról pontos adatunk nincs, mindenesetre 100 fő körül lehetett, hisz 
Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék legnagyobb népiskolá-
jának, a szolnokinak, 120 tanulója volt.6 Az oktatás színvonaláról 
nem sokat tudunk, de -. a korabeli viszonyokat figyelembe véve -
fel kell tételeznünk, hogy az egri népoktatás folyamatossága nagy-
mértékben a mezőgazdasági munkák függvénye volt, s az írás - olva-
sáson, számtani és hittani alapismereteken kívül m:-íst nem nyújtott. 

Ugyancsak a XVII. század végén veszi kezdetét a városban a 
középfokú oktatás. 1695-től Egernek jezsuita gimnáziuma van, 
mely folyamatosan fejlődve, a század közepére „ tökéletesen be-
rendezett jezsuita gimnázium típusát" mutatja.7 Hat magister 
vezetésével évente mintegy 400 diák t anul itt 6 osztályban elkülö-
nítve. A tantestületet a gimnázium történetének feldolgozója így 
jellemzi: „A tanárok, magisterek ritkán felszentelt papok, de ren-
desen olyan rendtagok, akik már a filozófiai tanulmányokat befe-
jezték. A tanárságra gyakorlatilag képezték magukat; rendelke-
zésükre állott az egri kollégium könyvtára, amelyet folyton gyara-
pítottak. "8 A tanterv természetesen az összes jezsuita fakolákban 
alkalmazott egységes követelményrendszerre épült, melyet a Ra-
t io Studiorum (1599) szabályozott. 

4 Uo. 8. 
5 Breznay Imre: Eger a XVIII. században. I . Eger, 1933. :l2G. 
-0 Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története 1\IIál'ia Terézia 

korában . Bp., 1899. I. 234 - 235. 
1 Dr. Nagy Béni: Az egri f6ginmázium története. (A ciszterci rend egri 

katbolilrns főgimnáziumának értesítője.) Eger, 1914. 15. 
8 Uo. 
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Eger felsőoktatási intézményei közül a papnevelő intézet a leg-
korábbi : 1700-tól miíködik; alapító levelét Telekesy István püspök 
1709. augusztus 4-én, a.z iskola anyagi bázisának megszilárdítása 
után adja ki, eleget téve ezzel a tridenti zsinat határozatának, 
mely szerint minden püspöki székhelyen az egyházmegye növen-
dékpapsága részére szemináriumot kell felállítani. Eleinte az egri 
szeminárium eléggé alárendelt szerepet játszott a 11agyszombativn.I 
szemben: itt csak a casuistica (casus conscientiae) szerepel n. ta.11 -
tervben, s aki a többi teológiai tárgyat is tanulmányozni akarjn., 
annak Nagyszombatha vagy Kassára kell mennie.9 Gyakori eset, 
hogy ebből a két szemináriumból a gyengébb tanulókat Egerbe 
küldik át, innen vis:wnt a jobbak hamar eltávoztak. Az egri intéz-
mény azonban fejlődőképes: 1719-től a bitvitatan (teologia pole-
mica), 1740-től pedig a kánonjog bevezetésére kerül sor. A jezsui-
ták által irányított oktatás időtartama 3 év, a tanulók létszáma 
1754-ig évi 22 - 23 fő. 

A város másik felsőoktatási intézménye, az ún. „jogi iskola" , 
1 740-től működik. Alapítója, Foglár György (1670- 1754) egri 
kanonok, kettős célt tűzött ki: egyrészt a katolikus ügyvédek szá-
mát akarta növelni, másrészt ezzel „segíteni vélt alil Eger vidéki 
szegényebb <>orsú katolikus nemes ifjúságon is " .10 A jogiskola tanul-
mány i ideje 2 év; tantervének nagy hiányossága azonban, hogy 
csak a jus patriumra és egyházjogra korlátozódik, a római jog 
hiányzik belőle .11 Tanulmányi rendjével és fegyelmével azonban 
még így is kiemelkedő szerepet játszik a kor magyarországi jogi 
oktatásában, amit az is bizonyít, hogy 1760-ban a nagyszombati 
jogi stúdium reformjához az egri mintát vették alapul. 

Ezek tehát Eger oktatási intézményei a század első felében; ez 
a korszak a berendezkedés, a török uralom utáni élet újraindulá-
sának periódusa. A magasabb képzettségű szakemberek csekély 
száma és nyomda hiánya miatt irodalmi vállalkozásoknak ekkor 
még vajmi kevés nyomát láthatjuk: mindössze a jezsuita gimná-
ziumban előadott iskoladrámák, valamint Telekesy és Erdődy 
püspökök költségén Kassán kiadott néhány prédikációgyűjte
mény említhető meg. Az irodalmi élet erővonalai csak Barkóczy 
püspöksége alatt kezdenek sűrűsödni, s a korai felvilágosodás 
nyomai ekkor jelennek meg Egerben. 

G Bozsik Pál: Az egri papnevelés története a XVITI. századbiµi 1780-ig. 
Eger, 1910. 76- 78. 

10 Udva.rdy László: Az eg1·i érseki joglicenm története 1740 - 1896. Eger, 
1898. 2. 

11 Fináczy: I. m . 145. 
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II. 

Barkóczy Ferenc (1710-65) egri püspök, majd esztergomi 
prímás életével a kutatás már sokat foglalkozott; kiemelte egyház-
kormányzati szervező szerepét és oktatási reformjait,12 barokk 
pompakedvelő hajlamát és művészeti érdeklődését,13 vizsgálta 
elnyomó jobbágypolitikáját,14 sőt történt már kísérlet irodalom-
pártoló tevékenységének bemutatására is.15 Ezúttal életének fő
ként azokat a mozzanatait igyekszünk megvilágítani, melyek míí-
veltségét kialakították, s így közvetve az egri szellemi élet arcula-
tára is hatottak. 

A Barkóczy csalá<l Észak-Magyarország főnemesi családjainak 
egyik legjelentősebbje; az egri püspök apja Zemplén megye főis
pánja, a tavarnai és csicsvai uradalmak birtokosa; anyja Zichy 
Julianna grófnő; a család fő- és középnemesi rokonsága pedig 
szinte egész Észak-Magyarországot behálózza. A majdani egri 
püspök Kassán kezdte iskoláit, majd Nagyszombatban a jezsuiták-
nál tanult bölcseletet. Ezután teológ.iai tanulmányainak folytatá-
sára az 1552-ben III. Gyula -pápa által alapított Római ColJegium 
Germanico-Hungaricumba kerül, s itt a késő barokk Róma szel-
lemi légköTe nagy hatást tesz rá. A XVIII. század első felének ta-
nulmányi rendszeréről így ír a Collegium történetírója: „Die 
Einrichtung der Studjen war ím wesentlichen seit der Stiftung des 
Collegiums diesselbe geblieben. . . Das Sturuum der Theologie 
theilte sich in die scholastische und positive Theologie. Die letz-
tere umfasste die Moral (Casus conscientiae), das canonische Recht 
und clie polemische Theologie. Unter der polemischen Theologie 
verstand man w:ieder die eigentlichen Controversen, die Exegese 
und die orientalischen Sprachen. "16 

Ez volt tehát a hivatalos tananyag; emellett Barkóczy nagy 
érdeklődést mutatott Róma történeti és mtívészeti emlékei, káp-
rázatos barokk ünnepségei, a főúri családok fényűző életmódja, 
valamint a nagy barokk bibliotékák szellemi kincsei iránt. Élet-
rajzírói egyaránt kiemelik könnyed, szellemes modorát, sokoldalú 

12 1Vleszlényi Antal: A magyar hercegprímások arcképsorozata 1707 - 1945. 
Bp., 1970. 99 - J 21. 

13 Entz Géza: Barkóczy Ferenc gróf, a magyar barokk-kor nagy mecénása. 
Történetírás 1939. 167. Szmrecsányi Miklós: Barkóczy Ferenc gróf egri 
püspök, a barokk-rokokó kor mecénása. Eger művészetéről. Bp., 1947. 69. 

14 Voit Pál: Barkór.zy, a földesúr. Heves megye műemlékei. I. Bp., 1969. 
151. 

16 Olauser Mihály : Báró Orczy Lőrinc. It 1940. 6. 
1 6 Andreas Steinhuber: Geschich te des Collegium Germanico-Hungaricum. 

Freibw'g, J 895. 1I. l 52 - 153. 
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tájékozottságát és nagy akaraterejét. Németül, latinul és szlová-
kul már itthon megtanult, ehhez járult Itáliában a.z ola.sz és fran-
cia nyelv elsajátítása.11 

Mindezek az adottságok, valamint jó aulikus összeköttetései és 
kiterjedt rokonsága lehetővé tették a teológia elvégzése utáni 
gyors előhaladását. 1733-ban Erdődy Gábor püspök kinevezi egri 
kanonokká, 1 740-től szepesi prépost, majd az es;,;tergomi érsek 
vikáriusa, tenagrai címzetes püspök, 1743-tól a hétszemélyes tábla 
bfrája. 1745. május 12-én egri püspökké nevezik ki, július 30-án 
pedig beiktatják a.z ezzel együtt jár6 másik tisztségbe, Heves és 
Külső-Szolnok megyék főispán i székóbe. 

Az új püspök-főispán első teendője: egyházmegyéjében abszolút 
politikai hatalmá1lak biztosítása; mind a consistoriu mot, mind a 
Yárosi magistrátust saját elképzeléseinek végrehajtó eszközévé 
tette, majd pedig „birodalmának gazdasági megszervezéséhez fo-
gott".18 Ilyen irányú J\l.Űködésében rendkívüli erélyt tanúsított, 
s minden ellenállást letörve, akaratát céfratörően valósította meg. 
Hatalmának, gazdagságának s a római művészeten nevelkedett 
igényeinek mintegy külső keretét adták a püspökség idején nagy-
részt külföldi mesterekkel építtetett pompás egri barokk épületek 
és műalkotások : a minorita, szervita és trinitárius templom, a vár-
megyeháza„ a felsőtárkányi Fuorcontrasti kastély, a Fazola-kapu , 
a mai egri K ossuth utca barokk és rokokó épületei stb. Ezeknek 
építéstörténetét a művészettörténet i kutatások - főként Szmre-
csányi Miklós és Voit Pál művei - már részletesen feldolgozták; 
Barkóczy építtető-mecénási tevékenységére vonatkozóan az ellen-
tétes vélemények közül Entz Géza értékelését érezzük legreálisabb-
nak : „Barkóczy püspöksége alatt a legjelentősebb érett barokk 
épületek rangot és színvonalat jelentenek az egész város számára, 
s bizonyos mértékig alapot is adnak a továbbfejlődésre", így a 
nagyméretű építkezést nem lehet egyedül a püspök személyes 
dicsvágyával magyarázni.19 Kétségtelen, hogy a barokk mecéná-
sok dicsvágya Barkóczyban e!·ősen élt, ez azonban tevékenységé-
nek értékén nem változtat, s azon a tényen sem, hogy püspökségé-

17 Meszlényi Antal: Egy ba1·okk főpap, Bal'kóczy F erenc érsekprímó.s . 
Vigilia 1 !J6G. 3. lGl. l\Iűv!'ltsógél•ől és élotéi·ől egyal·ánt írnak a. h alotti bú-
cs(LztaLók, fók énL : Lanclatio funt'brís . . . a R . .I:' • • Josepho Pinté1·. Tyn11.wiae, 
J 7G5. 

is Voil Pál: Eger és Heves m<'gyfl mí'tvészcLlörl,énete (XVI - X1X . százncl). 
H eves m egye m(iomlékei. I. Bp., l ()flfJ. 144-] 45. 

19 E 1itz Géza.: Opponomli vélnmény Voit, Pál „Eger rníívészetfölrlrajza és n, 
küzép-emópai bnrokk" <' . k1:1ndi<l{ttusi ér-tckcw:1tsé rll l. lWíívc\;,zcl történe ti 
Ért osíl6 1 fJf\8. J 48. 
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nek idején a város művészeti, oktatási és irodalmi élote olvan vál-
tozásokon ment keresztül, melyeket az eddigieknél köt:ültekin-
tőbb vizsgálattal kell értékelnünk, s elhelyeznünk az országos fej-
lődés távlatában. 

III. 

Rn.rk6czy mindig nagy gondot fordított az oktn.Lásiigyre. Már 
piispüks6gének első éveiben, a canonica visitatiók során többször 
elégedetlenségét fejezi ki papjainak műveltségét illeWen, s hang-
slllyozz::i. az önképzés fontosságát. 20 Alig várja, hogy n. bécsi teoló-
giai kar reformja megvalósuljon (1752), azonnal hozzáfog ezek 
mintájára az egri szeminárium átsze1Tezéséhez (1754). Ennek so-
rán megmutatkozik alapvető törekvése: az idejétmúlt, sokszor 
formalista módszerekkel oktató jezsuitákat a papnevelés területé-
1·ől loszorítani,21 s helyet adni egy, a gyakorlati élethez közelebb 
{dió oktatási-nevelési fol'miínnk Kitetszik ez az elgondolás 1754. 
november 5-i tanévnyitó heszédéből,22 melyben kifejti, hogy az 
egyhá?.mogyei papokat egyházmegyei paptanároknn.k kell taníta-
niok, R ezáltal a világi papoknak lehetőséget kell biztosíLani a „ta-
nítva Lanulásra". Az átszervezett teológiai főiskola tantervét 
Rarkórzy két kanonokával, Richwn.ldszky Györggyel és Gusztinyi 
Jánossa.l dolgoztatta ki. Eszerint n6gy tanára van a főiskolának: 
Ambrosovszky Mihály teológus-kanonok az igazgaLó, Török 
:Mihály a kánonjog, Deli J ános, a szentírás és Kovács J ózsef, a scho-
lastica theologia tanára. A Reformatio Scholae Episcopalis Agrien-
sis tartalmazza még részletesen az órarendet, a tanórákra felha.'5z-
nált könyveket, osztályzatokat, ünnepeket és az iskola életét sza-
bályozó összes alapelveket. 23 Az átszervezett püspöki főiskola meg-
nyitása november 5-én nagyszabású ünnepség keretében zajlott 
le, majd november 12-én megkezdődött a tanítás.24 Az in té?.mény 
fejlesztésére a püspök továbbra is nagy gondot fordít: hamarosan 
sor került a tanterv bővítésére (1756: a héber nyelv bevezetése); 
a bölcseleti oktatás megindulására (első tanára Berényi Sándor); 
majd a kassai szemináriumnak az egribe olvasztására ( L760) ;25 így 

2'l ,lfe.~zlényi: A magyal' herc<>gprímások .... I. m. 1 Oli. 
21 Bozsik: I. m. 100. és Firn.íczy: I. m. 286 .. 
r: Egl'i É1'S(>ki Levéltár (U>vábbiakban: EF:L) T'1'o~oc:olh1m <lioN'P!'Ont11n 

li.54. nov. 5. (Ro.kt. S7.Úm: 36 10.) 
n EÉL, Protoc. diOC'c. :3610. 1754. okt,. 5. 
:i ~íinrlerr<11 részlct<'sen Bozsik: J. m. clR a protoc. diocC'Psonumok. 
u Prímási levéltá1-, Esztergom. A1·chivum Eccles iast,icum Vet ne, Acta 

suffraganeorum no. 2101/J 5. Rcspons11m a.cl querimoniam rect,oris Casso-
v icnsis F'rancisl'i Kunit's int,11it.u l 1·n11Ali~t . i Rt'minarü Kisdiri.n i Agriam l ?GO. 
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Barkóczy 1761-ben, esztergomi érseki kinevezésekor Egerben szi-
lárd szervezeti a.lapokon nyugvó, képzett tanárokkal ellátott, a 
korszerű követelményeknek megfelelő teológiai főiskolát hagyott 
hátra. 

A többi egri intézmény ugyancsak teljes mértékben élvezte támo-
gatását. A jezswta gimnáziumot nemcsak anyagilag segíti,2G de a 
gimnázium színjátszóit saját palotájába hívja meg, és ott a püspök 
előtt magyar nyelven adják elő Faludi: Oonstantinus Porphyrogene-
tus {1754) e. darabját, mely - Tarnai Andor megállapítása sze-
rint - „elsőnek adott példát az új nyelvi eszmény drámában va-
ló alkalmazására". 21 

Különös buzgalommal karolja fel Barkóczy a Foglár-féle jogi 
iskolát, melynek az alapító halála után erre kétségtelenül nagy 
szüksége volt. J ól illett ugyanis ez az intézmény a püspök nagy-
szabású tervébe: a jogi fakultás a tervezett egri egyetem „integ-
ráló részéül kínálkozott". 28 

Ugyanilyen tudatosan és tervszerűen dolgozott az egri kórház 
fejlesztésén : az épülethez saját költségén új szárnyat építtet 
(1748), majd külön megbízottai által meghívja a Bolognában 
tanult Markhot Ferencet a kórház vezetésére (1758). Markhot a 
püspöki udvar, a szeminárium orvosa, megyei és városi orvos 
lesz, s őtőle indul ki majd 1769-ben az egri orvosképzés (Sehola 
Medieinalis) gondolata. 29 

Kétségtelen, hogy Eger oktatási és kulturális intézményei a 
Barkóczy irányítása alatti időben gyorsabb ütemben fejlődtek, 
mint addig bármikor. A század hatodik évtizedétől mind nagyobb 
számban jöttek Egerbe külföldi szakemberek, híres mesterek és 
tudós papok, iparosok és értelmiségiek egyaránt. Az 1760 körül 
olasz, osztrák, német, cseh és morva területről Egerbe áramló 
művészek körét a művészettörténeti kutatás már feldolgozta,30 

az itt működő literátorok számbavételére azonban mindeddig 
nem került sor: ezt a hiányt igyekszünk most pótolnj, s ezzel a 
magyarországi korai felvilágosodás egyik vidéki központjának 
szellemi mozgató rugóit feltárni . 

2a Dr. Nagy Béni: I. m. 12-13. 
27 A magyar i_rodalom története. Bp., 1964. II. 540. - Az elóadás1·a 

vonatkozóan: Fővárosi Lapok 1884. lL l. 
28 Udvardy: I. ro. 1 :J. - Az egri egyetem tervére: Soós Imre: Az egri egye-

t.cm felállításának terve ( 1754- 1 777). Az Egri Tanárképző Főiskola. Tudo-
mányos Közleményei 1967. 30:l. 

29 Dr. Ringelhann Béla - Dr. So6s Imre: Az egri Megyoi Kórház elődeinek 
vázlatos története ar. 1726 - 1950 évC>kbon. Emlékkönyv O.Y. egri Megyei 
Kórház fennállásának 10. óvfordu16járo.. Eger, 1960. 9-15. 

30 Voit Pál: I. m. 148„ ill. 162. 
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IV. 

A XVIII. század közepén a mag:var politikai élet fő meghatározó 
tényezője a rc 11di osztályérdekek éi.; <" Hahsburg-ahszolut.izmm; 
kompromisszunrn. l~a.rkóczy tel jes püspöki és fő ispáni hata.lmáva.I 
az ezen alapuló rendszer támasza: udvarhűsége a rendi és egyházi 
érdekek szilárd védelmével párosul, s m{ívelődési törekvései i;:; 
ezeknek az érdekeknek rendelődnek a1á. A század 40-cs 6veitő l 
azonban mindinkább terjednek a jezsuita-barokk vi lágképet fel-
lazító tényezők, eréísödik a nemesség v ilágiasodá.sának folyamata. 
A püspök egy házi éR rendi törekvései kénytelenek ezzel számolni , 
s ezekhez alko.lmazkoclni , így Barkóczy és környezete világképé-
ben sajátos módon kevered nek a régi és új eszmeára.mlatok moz-
zanata,i. Nemcsak a.zo kat a tényezőket igyekszünk most figyelem-
be venn i, melyeknek egri i·ecepciója megvalósul, hanem azokat is, 
amelyek ellen t iltn,kozik a piispök vagy környezete, hisz a felvilá-
gosodás egyes elemeinek eJlenkezéssel párosult tudomásulvétele is 
végső soron az új eszmék hatásának, erejének elismerése. 

Ilyen v iszonyok között bontakozik ki a püspök törekvése : 
Egernek, a nagy kiterjedés ű egyházmegye székhelyének Észak-
Magyarország művelődés i centrumává tétele. Erre mind pompa-
kedvelő barokk főúri életszemlélete, mind a Collegium Germanico-
Hungaricumból magával hozott tudományápoló hajlama, mind 
rekatolizációs célja egyaránt inspirálta. A nagyszabású egri irá-
nyító kultúrközpont tervébe illeszkedik az egyetem létrehozásá-
nak gondolata, a papnevelés megreformálása és centralizálása, a 
nagyarányú építkezések, valamint a város első nyomdájának léte-
sítése 1755-ben. Ekkor hívja meg a püspök Royer Ferenc Antalt 
Pozsonyból, aki a püspöki nyomdát berendezi, majd 1758-ban 
Bauer Károly Józsefet, aki egész 1766-ig dolgozik a 11yomda fak-
toraként.:11 

A Barkóczy-féle kör szellemi arculatának megrajzolása során 
j elentős mértékben táma.'3zkodunk az egri nyomdának ebben az 
időszakban ldadott termékeire,32 de figyelemmel kísérjük a püspök 

31 Az egri nyomdával kapcsolatban tévesek Mar/cos B éla, cikkének (A7. 
1712 és 1800 közötti magyar könyvtermelés adatai. Magyar Könyvszemle 
l !J7 J. 1. s7.. ) m egállapításai. Szerint;e „A harmadik évtizedben (173 1 -40) 
Eger jelenik m eg a továbbiakban á llandó magyar nyomdahelyek sorában" 
(4.). Egerben 1755 előtt semmiféle nyomdáról nr m beszélhetünk, így J1ibás 
Markos staLiS7.r.iká ja is, mely szc>rint Egerben 1 no - 50 között 4 könyvet 
kiadtak. - A nyomda.alapítás h elyes adatait f·nrh1lmazó mí.í : Sebes/vén 
Sándor: Egri emlékhelyek. Eger, J 970. 75. 

n A ,·izsgtílaLof. 11'ányi Sándor főkönyvtáros kéziratos katalógnsa 
alapján vilg<'r. f rll1, R7.ÍV<'S scgíts1'.igééi-L e~.Íll.on mondok köszöncLrt . 
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által egyéiJ helyen kiadott, támogatott . vagy i;ugalma.zoLL műve
ket ii;, így kíséreljük meg az egri „előfelvilágosodás" karakterisz-
tikus vonásait bemutatni. 

Rendiség és abszolutizmus 

A XVIII. i;zázad egyik Európa-szerte legnépszerűbb politikai 
olvasmánya Fénelon: .Les aventures de Télémaque (1699) e. politikai 
regénye. Mint Köpeczi Béla megállapította, a mű fordítására már 
1706 körül történt kísérlet,33 majd a század folyamán egymást 
követik kiadásai, fordítási kísérletei, verses feldo lgozásai.34 A 160 
francia és mintegy 100 egyéb nyelvű kiadást megért mű első, teljes 
magyar fordítását H aller László készítette el, majd ennek korai 
halála után (1751) Barkóczy saját költségén adatta ki a művet. 
(Telemacus bujdosásának története. Kassa, 1755.) A püspök a le 
nem tisztázott kézirat mellé „nevelő dajkát, tudni-iJUk egy írót 
rendelt, aki az üdvözült Méltoságos Gróff AUTOR Úrnak, sok 
vakarításokkal, kitörlésekkel, jobbító kereszt-vonásokkal, írtt 
munkáját tisztán leírná, az ide-s-tova hányatott szókat, a magyar 
nyelvnek tulajdonsága szerént egybe-szerkesztetné, és olly karba 
állapítaná, mellyben kívánta volna látni maga a boldogult Úr". 
Ezt a munkát a püspök Traxler Ferenc (1713- 56) egri jezsuitával 
végeztette el,35 s a fordítás rendkívül népszerű lesz, Batsányi még 
7 évtized múltán is „a Telemacus halhatatlan nagyságú Fordittoja, 
Gr. Haller László" fordítását dicséri.36 Aki ezt a művet kiadatta, 
a1rnak tehát ismernie kellett kora irodalmi igényeit, kora szellemi 
áramkörében kellett élnie. 

A Tétémaque-nak Barkóczy politikai koncepciójában is megvan 
a helye. Egyrészt Salentum racionális államszervezete a fel világo-
sodott abszolutizmus állambölcseletét vetíti az olvasók elé, így a 
teréziánus politika pro1Jagálója lesz; másrészt azonban a regény-

33 Küpecz'i Bélci: Fém::lon Telemaohosának első magyarországi fordítási 
kísél'lete. FK 1969. 1-17. 

34 Ale.i;andre Eckhardt: Télómaque en Hongrie. Revue des ELudes Hong-
roises 1926. 166-171. 

35 A mű sajtó alá rendezőjét egyhangúlag Traxlerben jelöli meg a szak· 
irodalom (Ü1Jörgy Lajos: A magyar regény előzményei, Bp., 1941. 207. -
Szinnyei József: Mugya1· írók éleLe és munkái. XIV. Bp., 1891. - Backer-
Sommervogel: Bibliotheque do la Compagnie doJesus stb.); feltűnő azonban, 
hogy Traxler egri rendtársa, Katona István, aki legjobban isme1·te az egri 
jezsuita ada,ta,it és munkásságá,t, erről a műről nem Lesz említést. (Historica 
critica rngum Hungariae. X2L~IX. 1012.) 

30 Balsányi János: A' Mugyu1· Tuclósokl1oz. Pesten, 1821. 31. 
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beli Elizium hierarchiája figyelmezteti is az uralkodókat és „az 
országló Felségek mellett Udvarokban forgó Tisztek"-et az alatt-
valókkal szembeni kötelc~ségeikre. így a mű megfelel a rendiség-
abszolutizmus kompromisszumán ala.puló rendszernek, azaz Bar-
kóczy politikai nézeteinek. 

Az egri püspök a későbbiekben is minden esll:közzel támoga,tta 
a császárnő politikáját. A 7 éves háború idején a megyéből 100 
„válogatott magyar vitézeket" állított elő, és Orczy Lőrinc veze-
tésével küldte őket Bécsbe.37 Az egri nyomda eközben egyre-másra 
adja ki a háborús helyzetrő l tájékoztató röpiratokat és körlevele-
ket. Ezek közt van A fetsé(fes császárné, mar;yar és cseh királyné 
circulare rescriptuma (Eger, 1756), A prussiai királynak hadi ma-
nifesztuma (Eger, 1756), a hadi manifesztumra adott felelet, vala-
mint egy - a háborús helyzetet elemző - latin röpirat,38 melyek 
mind Barkóczy udvarh(isógének, teréziánus politikájának doku-
mentumai. 

Mindaddig, amíg az udvar és nemesség nem ke1·ül szembe egy-
mással, Barkóczy mindkettőnek hű érdekvédelmezője. Prímássága 
idején azonban Bécsből egyre erőteljesebb törekvések indulnak 
ki a felvilágosult abszolutizmus szellemében, s ezek ütköznek a 
rendi érdekekkel. Kollár Ádámnak a nemesi adómentesség ellen 
írott műve {1764) a rendek és klérus országos méretű felháborodá-
sát váltja ki;39 ekkor jelenik meg névtelenül Barkóczy oldalkano-
nokának, a Kazinczy által is sokszor emlegetett „laterálisnak'', 
Richwaldszky Györgynek a tollából a Vexatio dat intellectu1n című 
röpirat, melynek sugalmazója feltehetően a prímás. A Vexatio a 
nemesi rendi ellenállás jellemző dokumentuma. A szerző szerint 
a Majestas Sacrae Coronae a rendeket és az uralkodót együttesen 
illeti meg, így a szuverenitás megoszlik köztük, s a kfrálynak nincs 
joga a nemesekkel adót fizettetni . E zt a lengyelországi példával 
bizonyítja, ahol a nemesek ugyancsak adómen tesek.40 

37 Hermán J 6zsej ha,Jotti búcsúztatója (Az eszf,ol'gomi kedves él:l nagy 
főpapnak h ármas dicsérete). Győr, é. n. E 1. 

3' A felséges bécsi udv11.rnalt felelete a prussziai királynak hadi mani-
fesztumára. Eger, é . n. 

Collectio inst rurnentorum publicornm, qua per augustam caesarco-1·egiam 
aulam \ ' iennensem et adversa.m Berolinensom de praesontis belli causis sunt 
vulgala. Agriae, 1757. 

39 Kollár értékelésére : Dümmerth Dezső: Történ etkutatás és nyelvkérdés 
a magyar-Habsburg visz_ony tükrében. KoUár Ádám működése. Jt'K 1966. 
391-413. és u6.: Kollár Adám problém ája. Uo. 1967. 442. 

4° Kosáry Domokos: Bevezetés a m agyar történelem forrásaiba. l-s irodal-
mába. Bp., 1954. II. 188. - R ichwaldszkyra vonatkozóan: Kazinczy Ferenc 
levelezése. Bp„ 1907. XVJI, 346. és IX . 390. Cse1·ey Miklósnak, ill. Döbrentei 
Gábornak írt levelei. 
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Richwaldszky már Egerben is Barkóczy legközvetlenebb mun-
katársa, hisz ő az egyik kidolgozója az újjászervezett papi szemi-
nárium tantervének 1754-ben. Orczy ugyancsak szoros kapcsolat-
ban állt a kanonokkal, ezt két, Richwaldszkyhoz írt közvetlen 
hangú költeménye is mutatja. Az 1761. október 15-én írt vers 
(Richwaldszky prépost úrnak) könyvek között élő tudós teológus-
ként mutatja be a kanonokot, a névnapi köszöntő (Richwaldszky 
György apát úrnak nevenapjára) viszont a nemesi nemzet létével 
és szabadságával kapcsolatos gondolatokat vet fel : 

Hol van a Szabadság? Hol lesz maradása? 
Tsak vadon pusztákon vagyon mulatása 
Kerített Várakbann nem lehet szállása, 
Mert kiszorította Királyok lakása! 

A vers további része is „Hazánk Szabadságát" és „hajdan er-
kölcsünk" visszaadását követeli, mellyel a szerző nyilván a nemesi 
adómentességre céloz : mindez az abszolutizmusellenes rendi ellen-
állás hangja, ugyanaz, amelyet a Vexatio megszólaltat. A röpirat 
lengyel példája és az Orczy-versekben hangot kapott lengyel-
érdeklődés (Két nagyságos elmének .. . Pozsony, 1789. 176., 177., 
197. stb.) is egy tőről fakad, hisz nemesi íróinkat élénken foglal-
koztatták a Lengyelország felosztásához vezető események.41 

Barkóczy és Bécs ellentétének másik kristályosodási pontja a 
cenzúrajog, melynek állami kézbe vételére Pichler György udvari 
tanácsos dolgoz ki tervezetet.42 Ebben az ügyben ugyancsak 
Richwaldszky tiltakozik a prímás nevében, de már hiába, az egy-
házfő halálával kicsúszott a klérus kezéből a cenzúrajog egyedural-
ma. A Barkóczy gondolkodásában jelentkező, felvilágosodást elő
legező mozzanatok tehát a rendi érdekekbe ütközve háttérbe szo-
rulnak: az érsek szembeszáll Kollár és Pichler elképzeléseivel, s 
minden erejét latba veti a rendi és egyházi érdekek korlátozásának 
megakadályozására. 

41 H-író li'ereuc: „H(vság lát,tlsu.kor ... " (Bess(olnyai inuuhisa ll.) llK J 97 1. 
429. 

u Sashegyi Oszkár: Zensur und Geistesfreiheit unte 1· Joseph II. (SLudia 
Historica) Bp., 1958. L5. Donáth Regina: A könyvcenzúra az állam kezében 
- Mária Terézia és Barkóczy pl'imás. MKSz 1967. 45. és 1lÓ: Újabb ada· 
t,ok a Mária Terézia-ko1·i cenzúra történetéhez. MKSZ 1970. 1 n„ vala· 
mint, Sashegyi Oszkár: N ómeL fal világosodás és magyar cenzúra 1800 - 1830. 
Bp., 1938, 7. 
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Kctlolilcus hitvédeleni 

A rendi politika mellet,t az egybáú-teológiai propaganda és ter-
jeszkedés a Barkóczy-féle kör tevékenységét irányító másik font.os 
tényező. A püspök mellett dolgozó teológusok egyik legjelentő
sebbje Gusztinyi János (1718 - 77) kanonok, egri papnevelő inté-
zeti prefektus, majd nyitrai püs pök; ő dolgozta ki Richwaldszky-
val a szeminárium új tantervét. Gusztinyit nyugodtan nevezhet-
jük egykönyvü írónak, hisz néhány kisebb szentbeszédét leszámít -
va, az Üdvösség mannája (Eger, 1759.) című hatalmas terjedelmű 
művén kívül mást nem írt. A mű ajánlása Barkóczynak, a teológiai 
iskola alapítójának szól, ak inek „magyar nyelven ritkán hallott, 
teljes, fontos, ékes szállását" emeli k i a szerző, valamint az egyház-
megyében végzett oktató, szervező munkáját. Joggal nevezte a 
művet Bán Imre a katolikus apologetika fegyvertárának,43 hisz 
a 850 oldalas, folió alakú könyv egyetlen célja : minden lehető esz-
közzel bebizonyítani a Helmeczy I stván : Igasság paissa (Utrecht, 
1741.) című művében képviselt református tanok helytelenségét . 
Ezközei közt főképp az egyházatyáktól vett idézetek szerepelnek 
(leggyakrabban: Augustinus, Cbrysostomus, Ambrosius, Oypria-
nus, Ireneus) , de gyakran hivatkozik a zsinati határozatok csalha-
tatlanságára is. A biblia elmélyült tanulmányozását szintén szor-
galmazza, bár a „Scrutamini Scripturasl" csak az írástudókr~~ vo-
natkozik, a köznépre nem, annak egyszerfien hiJmie keli. Hossza-
san fejtegeti, hogy érzékszerveinkben nem szabad bíznunk, mert 
megcsalnak, de egyszer mégis tesz engedményt, t i. „ ha természeti, 
ha testi, ha közönségesen megtörténni szokott dologról vagyon a 
kérdés, ollyakban meg nem vethető az érzékeuységeknek egyenlő 
voxa, sőt méltán követhető" (514.). Tudományos magyarázat 
iránti igény és feltétlen hit kompromisszumának megteremtését 
követhetjük nyomon a m(íbcn, s a h it burka alól csak itt-ott tör 
fel egy-egy újszerű, skolasztikán túlmutató elem. Gusztiny i gondo-
latmenetére jellemző az alábbi érvelés : „ha a kételkedő embert 
meg akarod gyógyítan i, nem a kétkedésnek kell okát adni, mivel 
azzalinkábh nevelnécl ny1walyáját, hl1nem a.z ő kételkedéi;ének hív-
ságát kell megmagyarázni." (245.) A barokk v::illái:msságnak a lá-
rendelt, skolasztikus teória hangja ez : a szerző mindenféle kétke-
dést alapjaiban elítél. Szerinte az elvont gondolkodásban, azaz 
„a hit ágazattyának megvizsgálásában" négy úton lehet menni : 
„a külső érzékenység", „képzemények", „okoskodás r atio "-ja és 

43 Bán Imre: Megjegyzések u k6zikö11y ,· XV lll. százaJi fejezuléhcz. ltK 
J 966. 176. 
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a „hitnek, az I sten szavainak litján " . Az első „ legerőtlenebb, leg-
bízonyt,alanabb, legszorosabb. A második valamivel tágasabb. 
A harmadik mind a kettőnél bizonyosabb, tágasabb, erőseb b ... 
a negyedik a legbátrabb, legt,ágasabu, legbizonyosabb és minden 
veszedelem nélkül vezető út". (508.) 

A valóságmegismerés módszereinek ez a rangsora a skolasztika 
szellemét árasztja, s a szerz<'.1 ezzel a régi fegyverrel igyekszik a 
gyakorlatiasabb (~rzékekre és észre építő) gondolatelemeket visz-
szaszorítani . Az Üdvösség mannája (Eger, 1759) az egri könyvki a-
dás jellemző terméke, ugyanis azt az alaphangot üti meg, amely 
az egri kiadású hitvédelmi művek nagy többségére jellemző . 

Ugyancsak egri kanonok és 1754- 63 között a theologia practica 
tanára a gyöngyösi származású K ovács József, akinek egyetlen 
müvét 1761-ben adja ki az egri nyomda.44 A könyv praefatiójából 
megtudju k, hogy a szerz(St Barkóczy 1754-ben a nádudvari plébá-
niáról hívja meg az egri teológia i katedrára, s itt készítette el 
munkáját H onoré de Tournely (1658- 1729) sorbonne-i taná.r, 
párizsi kanonok teológiai művei alapján, melyeknek hazai kiadása 
mindeddig nem volt. Az egri szeminárium tanterve szerint a hall-
gatóknak 4 évig Tournely munkáiból kellett a t heologia scholast i-
cát tanulniok, s azokat kötelezően beszerzendő tankönyvként írták 
elő számukra.45 K ovács a francia teológusnak az isteni kegyelem 
tanáról írt művét (Praelectiones theologicae de gratia christi, Vene-
t üs, 1755) dolgozta át : azt lerövidítette, néhol kiegészítette, ma-
gyarázatokkal ellátta, s az általa legfontosabbnak ítélt részeket 
kiemelte, így a két mű összevetéséből megállapítható, hogy mely 
teológiai ir ányzatok és írók foglalkoztatták leginkább az egri teoló-
gust. Totll'nely ugyanis a témával kapcsolatos összes tanításokat 
(mol inizmus, tomizmus, kongruizmus, Luther és Kálvin kegyelem-
tana, janzenizmus stb.) áttekinti, s Kovács ezt az anyagot dolgozza 
fel két disszertációban. Az elsőnek témája a hatékony kegyelem 
(De gratia efticaci), a másodiké a megszentelő kegyelem (De gratia 
sanctificante), melyek kétségkívül a teológiai elmélkedés legnehe-
zebb, legvitatottabb kérdései : ezt a mindmáig lezá.mt lan molinista-
tomista vita is bizonyít ja. Az egri szerző főként a molinistu.-
tomisLa-kougruis t.a teóriákkal, majd ~~ janzeuista koncepcióval 

44 J osephi Hungari Gemmeopolítani ad . . . domini Honorati Toumelii 
Tracta.tum de g1:atia Christi ín binas dissertationes contractum supplemen-
tum. ln subsidium florentissimi in apostolico Hunga.1·iae regno seminat'ii 
Agi'iensis ad Virginem Assnmptam alumnol'um concinnatum. Agriae, 1761. 

45 EÉL. Protoc. dioec. 3G IO. 1754. okt. 5- i határozat : „Duo Professores 
uxplicabunt. Theologiam Scholastico-DogmaLicaru Ronorati Tomnellii, cjus-
que Continuatoris ita, ut omnes tni.ctaLus per quutlrie1mium absolvant." 
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foglalkozik bővebben. Tournely nyomán részletesen előadja J an-
sen életrajzát, szól követőiről, tanainak terjedéséről, majd ágos-
toni idézetekkel 9áfolja tételeit a VI. fejezetben (Solvuntur Jan-
zenianoru m argumenta). Foglalkozik még Duns Scotus és az orato-
riánus Thomassinus (1628 -1729) tételeivel, majd a IX. fejezetben 
ismét az ágostoni tételekre, szókincsre és fogalmakra (delectatio 
absolute victrix, delectatio relative victrix) támaszkodva fej t i k i 
a saját maga ált al is elfogadott kegyelem-koncepciót (Propugna-
t ur sententia Augustinianorum). Kovács a XVIII. század egyik 
jelentős t eológiai irányzatának, az újkori augusztinizmusnak (Jün-
gere Augustinerschule) a szókincsét és érveit használja. A Noris 
bíboros (1631-1704) által - főként a janzenizmus ellensúlyozá-
sára - alapított teológiai iskola46 hazai elterjedésének és hatásá-
nak vizsgálata a további kutatások feladata. 

K ovács művének vizsgálata alapján megállapítható, hogy Eger-
ben az 1750-es évek második felében a janzenizmus ellenkezéssel 
párosult tudomásulvétele játszódik le : Tournely 17 54 óta kötelező 
tant ervi anyag; Kovács két disszertációja 1761-ben viszonylag 
nagy terjedelemben foglalkozik vele, sőt Boglovics Péternek 
1763-ban a mű elé kötött tézisei is hivatkoznak a janzenista téte-
lekre - mindez természetesen elítélő hangsúllyal. Egerben nincs 
is nyoma erősebb janzenista rokonszenvnek: az ellene való küzde-
lem (főként Toumely és Thomassinus művei alapján) azonban 
lega.lábbis az irányzat tételeinek alapos ismeretét, s ezáltal a vá-
ros BaTkóczy-kori szellemi atmoszférájának mozgalmasságát mu-
tatj a. 

Gusztinyihoz és Kovácshoz hasonlóan Gerstocker Antal ( t 1768) 
egri kanonok, a theologia speculativa tanára is kizárólag Barkóczy 
idejében publikált : 3 kötetnyi prédikációját 1758 - 60 közöt t lati-
nul jelenteti meg.47 Első kötete az év 54 vasárnapjára tartalmaz 
szentbeszédeket az egri jogász- és teológushallgatók számára a 
tanévny itótól (november közepe) kezdve, míg a második naptári 
év sorrendjében ad az előbbitől lényegesen eltérő 52 prédikációt. 
E második kötet ajánlása nagykárolyi K árolyi Antal (1732- 91) 
szatmári főispánnak, Barkóczy másodunokaöccsének szól. K áro-
lyiról tudjuk , hogy Barkóczy „taníttatta a Juridicum kánonjogi 
szakán, s az egri nemesi konviktus lakója volt" ,48 így feltehetően 

46 L exikon für Theologie und Kirche. Freiburg, 1957. I. 1091. 
47 Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem Agriensem theol.ogicam, 

juridicam dictae an no 1757. Agriae 1758. Sacrae exhorta.tiones .. . d icatae 
anno 1759. Agriae é . n. Sermones sacri in festa. t ot ius anni . .. Agriae 1760. 

48 Voit Pát: I. m. 153. 



az ő későbbi mecénási tevékenységéhez is hozzájárult a Barkóczy-
kör szelleme.49 

Gerstocker , akit a magyar prédikáció történetének monográfusa 
az ifjúság hitszónokaként említ,50 nem hitigazságokat magyaráz 
vagy bizonyít, hanem csak exhortál ezek alapján; nem az iskolá-
ban már megtanult hittételeket elemzi, hanem azokat a hallgatók 
mindennapi életére igyekszik alkalmazni. 

Végül Gerstocker harmadik kötete az év egyházi ünnepeire írt 
50 latin prédikációt tartalmaz (sermones de sanctis), melyeket 
eredetileg magyarul, különböző plébániákon mondott ol. Mindhá-
rom prédikációgyűjtemény approbatióját Barkóczy, ill. R ich-
waldszky írta alá. 

Barkóczy azonban nemcsak kortársait, hanem a fiatalabb tanár-
nomzedék tehetségesebb tagjait is pártfogolja. Ezek közé tartozik 
a protestáns hitről áttért Berényi Sándor (1731-1804), aki 1757-
től a bölcselet, 1763-tól - K ovács József helyett - a teológia 
practica tanára. Három tankönyvének megírására minden bizony-
nyal a püspöktől kaphatott ösztönzést, mert annak távozása után 
- bár még 42 évig élt - többé semmilyen művet nem írt. 

Az eddig felsorolt írók a Barkóczy-féle irodalmi körön belül jól 
elhatárolható csoportot alkotnak: mindnyájan a teológiai főiskola 
tanárai, többnyire kanonokok, a püspök közvetlen munkatársai, 
akiket különösképpen ösztönöz is új alkotások létrehozására. 

* 
A Barkóczy egri nyomdájában kiadott teológiai művek között 

két - a XVII - XVIII. században Eu1·ópa-szerte többször meg-
jelent - Chrysostomus-könyv emlithotő: a De compunctfone Oordis 
(Agriae, 1760.) és az Adversus v.Uuperatores vitae monasticae (Ag-
riae, 1760.). A gazdag, fényűző életmódot elítélő konstantinápolyi 
pátriárka művei M'.ikest mindenesetre a püspöki fényűzés bírála-
tára bátorítják.sz 

Az elmélyült barokk vallásosság szellemét árasztó művek közül 
két jelentősebb lelkigyakorlatos olvasmány érdemel említést: az 
egyik a szent Bonaventura néven ismertté lett Giovanni Fidanza 

"Éble Gáb<>r: Károlyi Ferenc gróf és kora. Bp., 1893. 53. 
60 Miludovics Ede: A katolikus prédikáció története Magyarországon. 

Bp., 1900. II. 201. 
51 Institutiones logioae et methaphisicae, Agriae 1760. Philosophia ratio-

nalis seu Logica. in usum discipulorum adornau~, Agriae 1 762. lVl:etaphysica 
in usum discipulorum adorna.ta, Agl'iae l 762. 

32 Mikes Kelemen: Összes művei. (S:tol'k. Hopp Lajos) Bp., 1965. I. 94. és 
538, 
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(1221- 1274) bíboros püi;pöknek, a 8.kola,<:;ztika egyik vezető alak-
jának „elmélkedéseiből kiszedegetett" összeállítás, a másik Gio-
vanni Bona cardinálisnak Krisztus életéről és a vallásról szóló el-
mélkedése.53 

Még a nyom.da legelső kiadványai között jelenik meg Giuseppe 
Maria P rola : Örök élet napja (Eger, 1756.) c. elmélkedésgytíjtemé-
nye, melyet Rusvai Lőrinc ferences szerzetes fordít magyarra. 
Mint az előszóban elárulja, nem az olasz eredetiből dolgozott, ha-
nem a tizennégy esetben és sokféle nyelven kiadott mű egy borosz-
lói 1736-os latin kiadái-;át használta. A kiadási engedélyt Modestus 
K noll, a szolnok i konvent elöljárója írta alá 1754-ben , a könyv 
Pi.ispöky András egri kanonok költségén jelent meg. Ebből min-
denesetre kitűnjk, hogy Barkóczy - ha kanonolm közvetítésével 
is - egyes szerzetesrendek szellemi produktumait már az alapítást 
követő hónapokban szívesen fogadta nyomdájába. 

A katolikus hitvédelem történelmjetlen, változatlan érvelő 
anyagát sorakoztatja fel Lodovico Vi11cenzo Gotti: Az igaz útnak 
megválasztása (Eger, 17 57.) c. műve, melyet ugyancsak ferences, 
Sipos Márton fordít le és ad ki Almásy János ( t 1763) költségén.54 

Sipos Márton zsadányi származású (ma: Tarnazsadány), ugyanjtt 
vannak az Almásy család birtokai. Almásy J ános királyi tanácsos, 
a hétszemélyes tábla assessora, jászkun főkapitány; a családról 
azt írja Orosz Ernő, hogy „székhelyéül Gyöngyös várost válasz-
totta, a gyöngyösi ferencrendiek sírboltja lett a nemesi ág halottai-
nak temetkező helye. A szerzet házi naplója állandóan kegyelettel 
emlékezik meg a halottakról" .55 Almásyt és Sipost tehát nemcsak a 
közös zsadányi származás kapcsolta össze, hanem valószínűleg 
Gyöngyösön is találkoztak, Almásynak pedig, mint megyei birto-
kosnak, lehetősége volt a rra, hogy a püspök-főispán nyomdájában 
pártfogoltja könyvét kiada.ssa. 

Vizsgált periódusunkban a szalvatoriánus ferencesek mindössze 
ezzel a két művel jelentkeznek; több nyomtatvány készül azonban 
Egerben a minoriták miskolci iskolái számára.56 

53 SzunL but,su-járá8, azaz : A kereszt viselő KriszLus Jézus fájdultuus 
ut.t,yánk ájtatos gyakorlása .. . Bonaventura püspök és kardinál elroéUs.eclés-
ból k is7,edegettetett . . . most pedig . .. magyarra fordíttatott. Eger, 1 757. 
(Harmadik kiadás. Első : Buda., 1751. Második : Buda, é . n.) - Bonci : Prin-
c ipia. et documenta vitae christianae. Agriae, 1760. (Első hazai kiadás.) 

"'A szerzőre vonatkozóan: Takács Ince : Magyar ferences aszketikus élet 
és as7-ketikus kiadványok ktilönös tekintettel a XVTI. és XVIJJ. századra 
Bp., 1942. 53. 

•• Orosz Ernő: H eves és a vo!L KüJső-Szolno~ egyesült, vármegyék nem es 
családjai. Eger, 1906. 3. 

6G Amicitia fraudulenta. A juvenLuLe scholm;tica in gymuasio Miskolcziensi 
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A7. egri minoriták Barkór7.~· piispöksége alatti irodalmi tevé-
ken~·ségéréH ke,·és adatunk Yn.n. Jakabfalry Román. a rendház 
gvard iánja, lefordítja Szalézi f-izen t Fm·enc Philoteáját, mely 17 71-
hen jelenik meg ll;gerben. A'/, elfü.;zóból azonhan kitűnik. hogy for-
dítúim. már 1763-han nyomdálnin volt, de a nyomtatú.i-i „bizonyos 
okból fé lben szakadt". Mint írja, a mű magyarra fordítása régi 
vágya, s eh hez egy „Nagy nevét és bővséges érdemeit n.lázatosan 
el-foclc:rn i kívánó Méltósá.g ... költségét ajánlottn." . E z valószíníl-
lcg ]~szterházy püspiik volt, lehetetlennek tartjuk azonban, hogy 
a gvai-dian Eszterházy ideérkezése (1762 nyn.ra) elfüt ne dolgozott 
volna már a fordításon, mol.vet „nemzetéhez viseltetett szereteté-
ből magyarul világosságra botsáiott". Tudjuk ugyanis, hogy Bar-
kórz~· és Jakabfalvy igen j6 kapcsolatban álltak egymással, a 
püspök mindenben támogatta a rend pompás egri templomának 
felépítését: li57. augusztus 20-án pl. fényes kísérettel jelent meg a 
minoritáknál , hogy a templom telek ügyét a rend javára elintézze.57 

Az előszóban a magyarnyel vűség hangoztatása mindenesetre Bar-
k6czyra vall , az általa kiadn.tott művek mind ugyanilyen büszke-
séggel h ir<letik az nnyanyel v fontosságát (vö. Dévay András és 
Felsőbük i Nagy Lajos míí.veinek alább idézett előszavai ). 

Ha tehát Barkóczy idejében , azaz 1761-ig nem jelennek is meg 
Egerben helyi minorita szerzők munkái, 11agyon valószínűnek 
látszik, hogy volt a rendnek némi irodalmi élete, hisz Jakabfalvy 
mellett Kovács Péternek is már ekkor dolgoznia kellett az 1762-
ben kiadott imakönyvén (Szetetetnelt kötelei. Eger, 1762.).58 

l\fás szerzetesrendek munkáiból Egerben csak Kőszeghy Sza-
niszló: lnstilutiones tlieologicae. . . ad usum venerabilis seminarii 
cleri dioecesis Wesprimiensis . Agriae, 1761. (II. kötet Agriae, 1762.) 
e. műve jelenik meg, melyet P adányi Bíró Már ton veszprémi p üs-
pök megbízásából és költségén adnak ki. Kőszeghy (1708- 1780) 
piarista tanár , s mint teológus, országos tekintélynek számít,50 

ő az egyik tagja a rend tanulmányi szabályzatát feldolgozó bizott-
ságnak: Veszprémben ekkor még nincs nyomda, s úgy látszik, 
Barkóczy szívesen adott helyet a dunántúli katolicizmus egyik 
felleg'°árából érkező kérésnek. 

ord. :\linorum •. P. Francisci convenLua\ium exhibita. Agriae, 1766. (2 levél) 
<-s Et hymologia certorum vocabulorum in gratiam siudiosae juventuiis a 
quodam religioso patrc ord. minon1m S. Francisci conventualium, provincia.e 
J lun~nriae> K Elisabel h. Ex variis aulhoribus excepta. Agriae, 1 i57 . 

. ~; Voit Pál: Az egri minol'ila f(,mplom. Bp., 1971. 7. 
óB S::innyei J (r:.sej: Magyar írók élr t n (>s munkái. VI. 13 70. J( ovrícR m<ívónek 

újabb k indúsa : Pozsony-Kassa 1780. (Vö. Petrik: V. 600.) 
60 A mo.gyiw piarista r0ndt.art omtíny f 111·1 éneto. Í rták: Balnnyi Oyih·rm sLh. 

Rp., 1!)4:1. !11. 
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Végül itt, a Bark6czy környezetében elterjedt teológiai munkák 
között kell megemlítenünk Muratori míiveit, melyeknek eszme-
világa - Eduard Winter megállapítása szerint - a felvilágoso-
dott reformkatolicizmust jelenti.60 A püspök érdeklődése az 1750-es 
évek végén fordul a milánói Ambrosiana-könyvtár őrének teológiai 
munká.ssága felé, s minden bizonnyal ő fordíttatja magyarra Mura-
tori: A keresztény embernek valóságos áhitatosságáról költt munkáját 
(Eger, 1763., az előszó dátuma 17591). De olaszból latima fordít-
tatja és 1761-ben Esztergomban kiadatja a másik jelentős Mura-
tori-művet is, a Della carita cristianát (Modena, 1723); ezt a mun-
kát Andreas Schupanzigh, esztergomi kanonok végzi el, aki művét 
természetesen a prímásnak ajánlotta.61 Az előszóban a fordító ki-
fejezetten Barkóczynak a Muratori-művek iránti érdeklődésére 
utal, amikor így ír a könyvről: „Munus hoc tenue quidem est, 
nec TE dígnum, si me spectes; quippe quod non rnei, sed alterius 
ingenii sít partus; nec novum TIBI accidat, qui Autographum 
legeris, et documenta ín eo contenta non ignores, sed mediteris 
die ac nocte." De nemcsak Barkóczy ismerte jól a kiváló olasz 
történész-teológus munkáit, hanem - mint az Egri Főegyház
megyei Könyvtár possessorbejegyzéssel ellátott példányai bizo-
nyítják - több egri pap és kanonok könyvtárában is megvoltak a 
gyakorlati kereszténység szellemében íródott Muratori-művek. 

Sztoicizmus 

A XVill. század közepének egyik igen elterjedt filozófiai áram-
lata a sztoicizmus, s ez az egri kör szellemi arculatának is jellemző 
vonása. Az egri szeminárium vizsgázó papnövendékei nagy elő
szeretettel választják a sztoikus írók műveit liber gradualisként, 
így a XVII. századí lengyel főnemesi író,62 Andrzej Maximylian 
Fredro: M onita politico-moralia et icon ingeniorum (Tyrnaviae, 
1751.) e. művét, valamint Petrarca: De remediis utriusque fortunae 
(Budae, 1756.) és Lipsius : Monita et exempla politica (Budae, 
1750.) e. könyveit. Ez a tény mindenképp a sztoicizmus egri nép-

60 Winter: Frühaufklarung. Berlin, 1966. 211. 
ci Vö. Szauder József előadása.: Muratori Magyarországon (elhangzott 

1971. okt. 29-én Egerben, a korai felvilágosodás kérdéseit tárgyaló kon· 
ferencián). ItK 1973. 171. 

G% Angyal Endre: Lengyel és magyar barokk; Pályi András: Frcdro-
drá.mák i\fagyarorszá.gon. Mindkettő: Tanulmányok a lengyel-magyar 
irodalmi kapcsolatok köréből. Bp., 1969. 242., ill. 407. 
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szerúségét bizonyítja, hisz liber graduálisként mindig a közvéle-
mény álLal jelentősnek ítélt műveket használták fel. 

A sztoicizmus propagálásában maga a püspök mutat jó példát, 
am ikor Felsőbüki Nagy Lajos Cato-forditását (.A j6 erkölcsre 
oktató Kátónak versei. Eger, 1756.) „a közjónak gyarapodására 
dicséretes költségével" kiadatja. Az immár majd két évszázada 
l"Ondkívül népszerű mli magyar kiadása előtt R oyer Ferenc nyom-
dász „alázatos ajánló levele" található, melyben narkúczyt ma-
gasztalja a nyomda támogatásáért és a magyar nyelvű könyvek 
kiadásáért, mert n.zokkal - írja Royer - „ébreszti Excellenciád 
a nemzetet saját nyolvének díszes gyakorlására" . Foltételezhető, 
hogy Royer sokszor hallotta a püspöktől a magyar nyelv fontossá-
gát emlegetni, hisz másképp nem irt volna ilyet a pártfogója költ-
ségén kiadott mű elé. 

}fá.r a következő évben sor kerül a sztoicizmus klasszikus szöve-
gének, Boethius D e consolatione philosophiae (Agriae, 1757.) <'. 
könyvének egri kiadására, melyről Orczy így nyilatkozot.t: „Boe-
thius tudósoknál oly betsben tartatik, hogy ritka ki az üt könyvét, 
mellyet a Pbilosophiának vigasztalásáról frt, ne olvnSL}t volna. uc:i 

Orczy nemsokára saját költségén jelenteti meg kedvenc olvas-
mányának, a Consolatiónak magyar fordítását (Kassa, 1766.), me-
lyet Illei János jezsuita készített el. 64 A mű népszertLségét mutatja, 
hogy még a megjelenés évében elékötötték Petrovai J ózsef kassai 
bölcseleti hallgató téziseit, s liber gradualisként használták. Az 
:iltalunk látott példány 1770-hen Hubert Mátyás egri kanonok tu-
ln.jdonn. volt, ami a könyv egri elte1·jedését jelzi. Hamarosn,n sor 
korült a második kiadásra is (1773), ugyancsak Kassán. Orczy 
maga is lefordít a Consolatio 39 verses betétje közül 23-at, s ezeket 
a ]{ölteményes holmi (1787) elején adja közre. 

Mindezek alapján egyértelműen megállapítható: a keresztény 
sztoicizmus igen népszerű volt Barkóczy környezetének nemesi 
literátorai között, s mélyen benne élt az egri korai felvilágosodás 
szellemi életében. 

Történeti érdekl6dés 

Barkóczy körénok egyik jellemző vonása a történeti érdeklődés. 
A kör legkiemelkedőbb historikusa kétségkívül Ambrosovszky 
Mihály (1702- 92), akinek 5 év alatt (1755-60) 4 műve jelent 

68 Költeményes holmi egy nagyságos elmétől. Po1..sony, 1787. l 9. 
0• Alszeghy Zsolt: Illei János élete és frói möködése. Nagyszombat, 1908. -

A mii modern kiadása Hegyi György fordltó.sába.n: Boeth:iwi: A filozófia 
vigusztalása. Bp., L970. 
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meg Egerben. Amhrosovszky Barkóczy kollégista tá.rsa volt R ó-
mában, Nag,vszombatban szerzett teol6g.iai doktorátust., majd 
1744-től egri kanonok és apostoli protonot.arius lesz. Barkóczy 
1754-ben az újjászervezett egri szeminárium teológuskanonokává, 
az intézet igazgatójává nevezi kj, s ezt a tisztségét - 1 év meg-
szakítással - 1772. szeptember 7-ig viseli. A szemináriumban 
1754 - 57 között a t heológia speculativa tanára, művei azonban 
fiíként történeLi érdeklődéséről tanüskodnak. 

Eli;;ő, Egerben kiadoLL könyve, az Opusr·uh.tm de Ilyerarchia, 
ecrle8iastira f'.t de priniatu S. P r>trí a7JOsloli; ejusqite successormn. 
romanommPontific1im (Agriae, 1756.) még névtelenül jelent meg; 
a szerzőt sem Petrik, sem Szinnyei nem ismeri; Iványi Sándor fi-
gyelt fel rá, hogy az I mago orbis (Eger, 1759.) előszavában Ambro-
sovszky az 07Jusculionot saját művének vallja. (A5. lev.) Az egy-
háztörténeti jellegű munka a páp~1 primátusával kapcsolatos kér-
déseket tárgyal, majd századok szerinti luonológiai rendben közli 
:i pápák névsorát. 65 

K ét évvel később újabb kötet jelent meg Ambrosovszky nevével 
n. címlapján, mely azonban nem minden részében az ő alkotása. 
A kötetet a Nádasdy Ferenc országbírónak ajánlott Mausoleum 
vezeti be, melyet Nikolaus Avancinus állított össze.06 Avancinus 
a művét IV. Ferdinánddal zárja; ezután Ambrosovszky betold 
egy királynévsort, mely Szent Istvánnal kezdődik, és Mária Terézia 
gyermekeivel végződik. Ezt követi Ambrosovszky .önálló műve, a 
Oompendiosa Ohronologia Hungariae és az ehhez járuló függelék, 
mely a magyar nádorok és helytartók , horvát bánok, esztergomi 
érsekek és egri püspökök neveit sorolja fel 1758-ig. 67 Az előszóból 
kitűnik, hogy Szentiványi hasonló katalógusait használta forrás-
ként, de azokat jelentősen átalakította, így műve : „ab alio simili 

G• Az Opusculuromal egy kötetben ArnbrosO'IJszky kiadta Szentiványi 
.ilfárton : Motiva quinquagintaad praeligendam romano-catholicam religionem 
e. mlívét is, valamint a kötet végén egy saját értekezését Opusculum de 
cnoribus graecorum címmel. Az utóbbit ugyancsak az Tmago orbis (Eger, 
1759) előszavában (5.) vallja saját művének. 

GG Rózsa György: A Nádascly-Mausoleum és N icolaus Ava11cini. ItK 1970. 
4. 4GG. 

07 Mausoletun potentissimorum Hunga.riae regmn et. clucum. Cni add ita 
esr, Compcndiosa Chronologia Hungariae, sive cathalogi: J. Eorundom 
Hungai·iao Regum et Ducum. II. Palatinorum ct Locumtcnent um. ill . 
• Jud icum Cmiae Regiae. IV. Banorum D almatiae, Croatiae et Slavoniae. V. 
Priml.\t,um s ive a1·chieposcoporum Strigon. VI. Episcoporum Agriensium . 
Auditoribus oblatum dum sub gratiosis auspioiis r everendissiroi ac clarissimi 
domini !llf irhaelis Am.brosovszki . .. scholae Agrionsis directox-is sclectas uni-
vcrsiae philosophiae propositiones... publice propugnavit ... Jomi11es 
Btir:rn-. .. anno ... MDCCLIX. 
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Cathalogo per R. P . Martinum Szentiváni olim elucubrato non 
parum" különbözik. Ezt főleg az újabb események, valamint az 
egri vonatkozások feldolgozása jelenti. 

Ugyancsak széles körű adatgyűjtő munka jellemzi Ambrosovsz-
ky föművét, az Imago orbis ... sive chronologia sacra et profana ab 
origine mundi (Eger, 1759.) címen ltiadott világtörténelmét. A 
P raefatióban a szerző munkáját Barkóczy Ferencnek, az egri teoló-
giai iskola fő pártfogójának ajánlja. Érdemes a míívet részleteseb-
ben megvizsgálnunk, mert mind Ambrosovszky történelemszem-
lélete, mind irodalmi tájékozottsága leginkább innen ismerhető meg. 

A szerző a történelem tárgyalását Mózes születésétől kezdi 
{Moyzes na.tus est Anno ~fondi 2433), majd kiszámítja az Ószövet-
ség alapján, hogy Krisztus születéséig 4000 év telt el. {18.) E négy 
évezredet hét szakaszra osztja, melyben korszakhatárok: a víz-
özön, Ábrahám születése, a zsidók kivonulása Egyiptomból, I. 
Saul királysága, a babiloni fogság, a i:>erzsa birodalom vége és 
Krisztus születése. Innentől megváltozik a történelem tárgyalásá-
nak módszere, s a szerző századok szerint haladva sorolja fel a 
pápákat, zsinatokat, uralkodókat, szenteket, szerzetesrendeket, 
újonnan alapított városokat, egyetemeket, írókat, tudósokat, had-
vezéreket, nevezetes, ill. tragikus eseményeket stb. Az adatok és 
rovatok többnyire megegyeznek a Szentiványi-féle Ouriosa et selec-
tiora variarum scientia1wn miscellanea (Nagyszombat, 1689-
1702.) anyagával, nyilván ez szolgált fő forrásmunkaként, Amb-
rosovszky azonban kivonatolja, máshol kiegészíti, s az egri 
szemináriumi igényekhez alkalmazza a :Uliscellanea tartalmát. 
A XVII. század címszó alatt említi pl. a teológiai írók között 
Bellarminus, Perronius, Szalézi Szent Ferenc, Gualterius, Suarez, 
Coccius nevét; az egyéb írók közt Lipsiust, Cartesiust, Perpinia-
nust, a poéták közt A vancinust, a matematikusok közt Keplert és 
Galileit. A XVIII. századi névsorban a következő ismertebb neve-
ket találjuk : egyházi frók: Xill. és XIV. Benedek, Calmet, Ootti, 
Tournely, Mabillon, Szentiv:ínyi, PéLerffy; egyéb írók: Monacelli, 
Pelczhoffer, Huszti, Prileszky, .Bod6; filozófusok: Newton, 
Wolff, Corsini. A Signa et eventus tragici rovatban megemlékezik 
többek között két egri árvízről 1741 és 1757 években, a t·es memo-
rabiles rovatban pedig a Rákóczi-szabadságharcról.68 

Ha az egyes századokból összegyűjtenénk a magyar és külföldi 
írók neveit, akkor előttünk állna az Ambrosovszky által elképzelt 

r.s Frunciscus Rakoczy, Pl'inceps Transylvaniae tumultuari caepili in 
Hungal'ia anno l 703 prosoriptus tandem est ex Regno an. 1711 ou.m reliquis, 
gratiam Rc-giam respuentibus. 
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irodalomtör ténet váza ; ez magyar anyagát tekintve mindenesetre 
elég szegényes lenne, hisz nem említi Janus Pannonius, Balassi és 
Zrínyi nevét, de Cvittingerét sem ismeri; sokkal nagyobb szám-
ban hozza viszont a jeles európai teológiai írókat, filozófusokat és 
tudósokat. A mű gazdag anyagának részletes elemzése külön ta-
nulmányt igényel; az viszont ennyiből is megállapítható, hogy az 
I mago orbis a korabeli teológiai, filozófiai, földrajzi, történelmi 
ismeretek gazdag t árháza, mechanikus adatgyííjtő módszerével a 
XVIII. század hasonló jellegű munkáinak sorába illeszkedik, s 
az egri szellemi életre igen i1agy hatást gyakorolt. Ez a szerző 
társadalmi pozíciójából is következik, s ezt bizonyítják mind az 
1764-ben elékötött tézisek , mind pedig Koncz 4kos múlt század 
végi - kissé persze t úlzó - értékelése: „Ambrosovszky mély és 
alapos t udománya ... által egyik legkitű11őbb helyet foglalta el az 
egti egyházmegyében. "69 Amikor a hazai latinnyelvűséget vissza-
iktatjuk jogaiba,iO akkor Ambrosovszky neve is helyet kell hogy 
kapjon XVIII. századi irodalomtörténetünkben. 

Ambrosovszky egyetlen magyar nyelvű műve Pázmány Péter 
Kalauzát értelmező-magyarázó munka (Kalauz, az az Pázmány 
Péter . .. könyvének rövid sommája, Egerben 1760. ). Pázmány mon-
datait mindenüt t híven idézi, utal a lapszámaira, s az ő érveit, 
valamint a zsinatok tekint élyét és a bibliai idézeteket sorakoztatja 
fel a katolikus vallás egyedül üdvözítő voltának bizonyítására. 

Ez után a mű után - bár Ambrosovszky még 32 évig élt -
egyetlen sora sem jelent meg; nehéz lenne összefüggést nem lát-
nunk e jelenség és Barkóczy Egerből való távozása között. 
Barkóczyval 5 év alatt 4 könyv - Barkóczy nélkül 32 év alatt 
egy sor sem: ebben mindenképp az egri püspök mecénási tevékeny-
ségének megnyilatkozását kell látnunk. 

Nyelvi program, 

1772 előtt aligha t alálunk irodalomtörténetünkben olyan mecé-
nást, akinek anyanyelvi programjáról a kortársak és a közvetlen 
utókor munkáiban több szó esne, mint a Barkóczyéról. Költők, 
írók, fordítók és kiadók, versek és könyvajánlások emlékeznek 
meg az egri püspök nyelvápoló tevékenységéről, s ez a felvilágoso-
dott nyelvi program előlegezőinek sorába emeli az egri főpapot. 

69 Koncz Ákos: E gri egyházmegyei p apok a.z irodalmi téren. Eger, 1892. 2. 
70 Szauder J ózsef: A X VIII. századi i;nagyar irodalom és a felvilágosodás 

kutatásának feladatai. Az E st ve és az Alom. Bp., 1970. 12. 

354 



Némedi Lajosnak a Bessenyei-elődökről írott tanulmányR> felvá-
zolta azokat az 1772 előtt jelentkező anyanyelvi törekvéseket, 
melyeket a nagy író és kultúrpolit ikus határozottan, elvsz~rűen 
fogott össze;71 ezt a vázlatot igyekszünk most kiegészíteni, mert 
Barkóczy törekvései is ennek a folyamatnak 11ajátos színfoltját 
jelentik. 

Közismert, hogy az egri püspök az anyanyelvű költészet nagy 
pártfogója. A környezetében található legtehetségesebb költővel, 
Orczyval való kapcsolatát Clauser Mihály tanulmánya vizsgálta 
először. 72 Ez megállapítja, hogy a „mentor - tanítványi barátság 
1756 táján, Orczynak a háborúból való visszatérése után kezdőd
hetett közöttük". Biztos azonban, hogy már jóval előbb ismerték 
egymást, hisz 1746-ban Barkóczy nevezi ki Orczyt táblabíróvá, 
ezenkívül a Haller- Orczy-Barkóczy családok távoli rokonság-
ban is állnak egymással. Az egri püspöknek a Haller és Orczy 
család tagjaival kialakult igen közvetlen, bizalmas viszonyát az 
Orczy-féle családi levéltárban őrzött Barkóc.zy-levelek tanúsítják. 73 

Orczy Lőrinc első versgyűjteményét Barkóczy kívánságára állí-
totta össze, melynek kiadását csak a mecénás halála akadályozta 
meg. Később Bessenyei György biztatására kezdett ismét írni, s 
végül 22 évvel Barkóczy halála után jelentek meg versei Költemé-
nyes holmi (Pozsony, 1787) címmel. A kötet legelső darabja „Szalai 
Gróf Barkóczy Ferenc esztergomi érsek úrnak" szól: 

Emlékezem, Hertzeg! s tudom, parantsoltál, 
Mikor a forrásnál Kövesden sétáltál, 
De bánom, ha bennem Te meg tsalatkoztál, 
S otromba hajdura harang öntést bíztál. 

Hogy írnék foglalnék mit azt Magyar nyelvbenn, 
Ne rothadnék én is álmos henyeségbenn 
Eresztenék hasznost, vagy tréfást, versekben, 
Mivel Te, és többen gyönyörködnek ebben. 

Az „álmos henyeség" nyilván túlzás, a korban divatos közhely, 
ezen túlmenően azonban Orczy sorai egyrészt arra vallanak, hogy 
Barkóczy határozott kéréssel fordult hozzá az írást illetően, más-

11 Némedi Lajos: Bessenyei elődei és kortársai. Az Egri Pedagógiai Fő
iskola Évkönyve. ill. Egei-, 1957. 87. 

72 Olausei· Mihály: Báró Orczy Lőrinc . ItK 1940. 6. 
73 Országos L evéltár. Az Orczy család levéltára . Missiles. Ootrespondentiae 

P1·ancisci Barkóczy ad ·Swnuelum Haller. P 520. Birtokügyeket és kisebb 
jelentőségű családi eseményeket tárgyaló levelek. 
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részt Orczy bizonytalanságát, az írástól való idegenkedését és ön• 
bizalomhiányát is jelzik. Ugyanez még inkább kitűnik a Barkóczy-
nak szóló prózai ajánlásból : „Meg vallom Hertzegségednek, én 
egész tzélom az volt, ezen zavart írásombann, mi képen fel ébreszt-
hetném Nemzetünket írásra. Mert meg kell vallani, sok tudós em-
berünk vagyon, de félénk. S én is, ha tsak Hertzegséged szárnyával 
nem fedeztetném, ezen Költeményt el ereszteni nem merném. Így 
pedig tudom, hogy olly kézhezz jut, ki egyenes bíró lesz, és ami jó 
s érdemes, meg engedi, másokkal is közöltessék, ami pedig hföás, 
szokott kegyességével eltakarja." (12.) De éppen ezen a ponton 
van a Barkóczy típusú mecénásoknak rendkívül nagy szerepük: 
Orczy szavai megmutatják, hogy a püspök nemcsak biztatta és 
anyagilag támogatta az írókat, hanem mintegy a kritikus, a lektor 
szerepét is betöltötte. A költő elkészíti a megbeszélt munkát, s 
szinte elvárja a bírálatot (10): 

De mivel kívántad, im neked szentelem, 
Jó vagy rossz munkámat lábadhozz le teszem, 
Tőled, ha meg veted, örömest fel veszem, 
Pirongatásodat jó névvel szenvedem. 

Orczy költői ízlésének, írásmódjának kialakulásában tehát Barkó-
czynak fontos szerep jut: az egri püspök a teológiai művek hosszú 
sora mellett a tréfás hangú, világias és a felvilágosodás gondolat-
kincséből merítő Orczy-verseknek is legfőbb patrónusa. Azért is 
figyelemre méltó ez a tény, mert Orczy már a legkorábbi idő
szakban sem azonosul mindenben a Barkóczy-Richwaldszky-féle 
ortodox katolikus vonallal, s ennek a világi-modern irányba ható 
elkülönülésének hangot is ad a már említett Richwaldszkyhoz írott 
17 61-es versében : 

Excommunicálván minden eretneket, 
Ezektől nem veszel ki talám engemet, 
Hogy játszi Voltairból mondok néha verset, 
És Pope vagy Racine ragadja elmémet. 

Meg botsáss, ha néha veled nem egyezek, 
S fúrt eszű Franciák tévelygésin megyek, 
Tudod, én előttem Poeták kedvesek, 
Kik nagyobb részére furtsák, és szelesek . 

.Minden baráti, rokoni és mecénási szál ellenére már ekkor megszó-
lal tehát a költő poéta-öntudata, ha még erőtlenül, mintegy a bo-
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csá.natkérés szintjén is, de már éreztetve „a fúrt eszű Franciák" 
batá.sát, még ha a Barkóczy-kör azt ebben az id<Sszakban „tévely-
gés"-nek miné)síti is. 

Orczyn kívül az Argenis-fordító Fejér Antal (t 1790 körül) is ír 
verset Barkóczyhoz A Mátrahegyei között m1tlatozó Nimfáknak 
Éneke, mellyel a herceg Barkóczy Ferenc . . . prímásnak mondának 
címmel.14 Fejér 1764-től Barkóczy egyik legjobb barátjának, 
Haller Sámuel tábornoknak udvari ügyésze, közelebbit azonban 
Barkóczyhoz fűződő kapcsolatáról nem tudunk. Az 1761-ben a 
püspök prímássá kinevezése alkalmából frt dicsőítő vers a főpap
nak mind irodalmi, mind nyelvi mecénásságát méltatja: 

Vajki nagyra tarttyák, hogy nyelvünk Szereted, 
R égi magyar írást öszve keresteted, 
Aztat új formában ismét kiereszted, 
Nevit a szerzőnek eliben téteted. 

Ez a vers (mely itt feltehetően a poszt..umuszként kiadott Télé-
maque-ford.ításra céloz) az egyik legterjedelmesebb darabja annak 
az üdvözlővers-irodalomnak, mely a prímási kinevezéskor Barkó-
czy körül kialakult. Barokk dagályossággal megírt magyar és latin 
költemények bosszú sora méltatja ekkor az új prímás érdemeit , 
s alig van olyan, mely ne szólna nyelvi programjáról, könyvkiadói 
és tudománypártoló tevékenységéről. Az ilyen versek szerzői ré-
szint ismeretlenek (pl. a Nehemiás címűé, Tyrnaviae, 1761); az 
ismert szerzők közt találjuk Fal>a Simon (1731- 1801) nagyszom-
bati jogtanárt, esztergomi kanonokot, Pintér J ózsef (1717 -80) 
és Kereskényi Ádám (1713 -77) jezsuitákat, Jakabfalvy Román 
egri minorita gvárdiánt, de még Markhót Ferenc orvost is, aki 
olasz verssel köszönti az új prímást.75 

H asonlóképpen ír Dévay Andt·ás, Heves megye alispánja, akit 
a püspök ugyancsak irodalmi tevékenységre serkentett. Ismert 

74 Császár Elemér a verset; még Orczy művének tart.otta (ItK 1916. 403.) 
A sze1-zőségr6l: Szauder J ózsef: Verseghy pálya.kezdése. A romantika. út ján. 
Bp„ 1961. 69. 

7~ IJ'a'ba Simon: Carmen panegyl'icum ... Tymaviao 1761 . Pintér Józtn/: 
Salutatio panegy1·ica. . . Tyrnaviae, l 7Gl. Kereskényi Ádám: Applausus 
poeticus ... Budae, l 76 1. 

J aka})/al'V!J Román: Egri megye vagyon mért sírj . . . kezdetű, magyar 
nyelvű verse (EÉL 3345, Liber Agriensium MU1oritarum a.b anno 1749.) 
Kiadva: Bitskey I. Archívum (A H eves megyei Levéltár Közleményei). 
Eger, 1973. 43-48. 

Francesco [Ferenc] 111arkhot: Sonot.to al colsissimo e rcverendissimo ... 
Francesco Barkóczy in occasione della di lui alla degnit.U. a.rchivescovale di 
Strigonio ed al primo.te d'Ungheria. esaltazione. Agria, (1761.) 
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Drexel-fordításának (Nap idán forgó virág, Nagyszombat, 1764)76 

előszava Barkóczynak szól, kiemeli irodalompártoló tevékenysé-
gét, melynek nyomán „fel hajnallott alkonyodni kezdő Anyai 
nyelvünk dicsősége". A továbbiakban Dévay érdekes indoklását 
adja anyanyelvün;k használatának: „Az I sten osztotta a nyelve-
ket Szent lelke ~Ital, tud és ért minden-féle nyelven, ne szégyenell-
jed azért, ha egyébbel nem, az Istennel Magyarul szóllani." Ez a 
vallási indíttatású magyarnyelvűség is része a kora felvilágosodás 
nyelvi törekvéseinek, egy kis erecske, mely azonban az 1772 utáni 
nemzeti nyelvi program folyamába ömlik. 

Barkóczy nyelvi programjának na.gy hatását mutatja, hogy a 
Költeményes holmi bevezető versében, tehát a prímás halála után 
22 évvel is mHy melegséggel ír róla R évai Szalai Gróf Barkóczy 
Ferenc esztergomi érsek és Magyarország prímása hamvainak cím-
mel. A Barkóczy hamvaihoz fohászkodó Révai az anyanyelvünkért 
végzett munkáját ajánlja az egykori prímás emlékének. 

„De te, Boldog Lélek! . . . 
Engem is védelmezz, s valakik fáradunk, 
és a Haza nyelvnek szebb fényt, s jobb ízt adunk, 
Mosolyogj kedvesen igyekezetemre 
Mosolyogj annak is, a Ki kérésemre 
Néked készült könyvét már színre adatja [ti. Orczy] 
H ogy hamvaidbann is t isztel, itt mutatja." 

A század 70-es és 80-as éveihen dolgozó Orczy és Révai tehát 
többek között - Barkóczyra is hivatkozik, amikor magyarul ír, 
s jelentet meg köteteket. Révai egyenesen anyanyelvi irodalmunk 
fejlődésének megtörését látja Barkóczy halálában : 

„Ah! volnál még, volnál! még is élesztgetnéd, 
Többi közt az anya nyelvet nevelgetnéd. 
Mennyire ment volna, ha, miként kezdették, 
S nyelveket alattad miként meg szerették, 
Több Nagyságos Elmék olyly elevenséggel 
Tovább is futották volna serénységgel 
A ditső szép pályát, miként jeleskedni, 
Tsak ez is szavadra kezdett emelkedni (ti. Orczy] 
Kinek szép munkája, hogy fényt nem láthatott, 
Véletlen gyászoddal a.kadályoztatott." 

' 6 A kézikönyv adata (II. 512.) hibáfJ a kiadás helyét illetően; csak a má-
sodik kiadás egri (1770). 
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A már említett lliei János Boethius-könyvének előszavában 
.ugyancsak a magyar nyelv helyzetével foglalkozik: „Majd hogy 
sírba nem szállott Nyelvünk egyn6hány esztendőktől fogva, de 
ugyan tsak még sem temettetett el egy-általlyában: sőtt, napon-
ként előb meg előb veszi magát és szebben, meg szebben virágzik. 
Mert szaporodnak immár lassan-lassan könyveink, s a kik be1mek 
gyönyörködnek; és pedig sokkal inkább, mint-sem az idegenek-
ben." A könyvek szaporodásá.11 minden bizonnyal a lrn.ssai és egri 
nyomdatermékek növekedő mennyiségét érti, mely azoknak ti 
mecénásoknak köszönhető, akik „buzgó s példás ösztönözésekkel, 
M-kezőségekkel az írók pennáját meg nem szűnnek szívesíteni 
a Magyar Munkák gyakorlására: jól, s böltsen által-értvén tudnia.-
illik, melly foganatos, derék segítő eszközök legyenek a könyvek 
akár mitsoda nyelvnek is előmozdítására". Orczynak szólnak ezek 
a sorok, de nyilván a Barkóczy-intencíóki·a is vonatkoznak, hisz 
a megelőző években Észak-Magyarországon senkinek nem aján -
lottak annyi magyar nyelvű munkát, mint az egri püspöknek.77 

Végül Kazinczy Ferenc véleményét idézzük, aki ugyancsak 
rendkívül nagyra becsülte Barkóczy nyelvápoló törekvéseit; 1812. 
április 15-i, Vida Lászlónak címzett levelében ezekkel a szavakkal 
köszöni meg egy, a püspöktől származó kézirat elküldését : „Prí-
más Barkóczynak kézírását még nagyobb tisztelet érzéseivel fo-
gom venni, mint a képet, meJJyol engem megajándékozni méltóz-
tatol, mert ezen a papiroson az a kéz nyugodott, mely méltó min-
den hazafinak csókjára. Ő szerette a Nemzetet, s már akkor is 
szerette annak nyelvét , noha P ap volt, mikor mások aludták 
a veszedelmes álmot. " 78 

Ez a nyilatkozat azt mutatja, hogy K azinczy, aki Barkóczynak 
részben kortársa, részben közvetlen utókorát jelenti, felismerte 
a főpap törekvéseinek jelentőségét , s ő jelölte ki elsőként Barkóczy 
helyét a korai felvilágosodás folyamatában. 

A tudományok helyzete 

Barkóczy és környezete sz61es körű egri művelődési programjá-
ról (oktatási reformok, az irodalom és anyanyelv ügyének fellen-
dítése, kulturális intézmények alapítása és támogatá.sa stb.) egyre 

17 Iványi Sándor: Az egri nyomda a XVIII. században. (Előo.dásamagya1·· 
országi korai felvilágosodás kérdéseiről Egerben rendezett konferencián 
1971. október 30-án; statisztikai adataiból kitűnik, hogy az egri nyomda 
magyar nyelvű kiadványainak arányszáma igen magas volt a többi magya1'-
országi nyomdákéhoz viszonyítva.) 

7• KazincZ'IJ Ferenc levelezése. l X. 39!J. 
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több irodalmi alkotás emlékezik meg. Orczy: Álom a tudományok-
nak. . . intézéséről c. 1760-as versében így ír a püspök tudomány-
ápoló tevékenységéről: 

Esmérvén e Nagy Pap hasznát Tudománynak, 
Fel találja módját igaz Tanításnak, 
Oly határt fog tenni az Okoskodásnak, 
Honnan haszna légyen az egész Országnak. 

A vers Apolló és Mária Terézia álombeli párbeszédét tartalmazza, 
de Apolló közművelődési tanácsai nyilván a költő elképzeléseit 
visszhangozzák. Barkóczyhoz hasonlóan Orczy elavultnak látja 
a jezsuita oktatási metódust, és ApoUó szavaival figyelmezteti 
Mária Teréziát a jezsuita tanítás eredménytelenségére: 

Fekete sereged, ki ül cathedrábann, 
Négy tarajú sapkát nyomván bomlokábann, 
Kiált majd egész nap torka szakadtábann, 
Mondd meg, mi hasznot tesz akár mi Scholábann. 

Elítéli az üres szócséplést, a tartalmatlan és céltalan skolasztikus 
vitákat: 

Belé ereszkedtek móly disputálásbann, 
Rekedtek hasztalan syllogizálásbann, 
Ki nyert? ki erősebb vala kiáltásbann. 

Orczy soraiban az a korszerű törekvés kap harigot, melyet Bar-
kóczy Egerben már megvalósított: a tudományt nem a skolaszti-
kus-jezsuita szellemben, hanem racionálisabban, a gyakorlathoz 
közelítve művelni. Ennek megfelelően a püspöki nyomda néhány 
olyan munkát jelentet meg, mely a korabeli tudományosságot 
színvonalasan képviseli. 

Már a nyomda működésének harmadik évében sor kerül arra, 
hogy a Foglár-féle jogiskola tanárának, Huszty István táblabfró-
nak híressé vált jogtudományi művét, a Jurisprudentia practicát 
(Eger, 1758.) kiadják (Első kiadás: Buda, 1745.). Mivel aJurispru-
dentia fél évszázadig tankönyvként volt ha.sználatos, 79 nem két-
séges, hogy az egri kiadás nagymértékben megkönnyítette az egri 
joghallgatók képzését; a színvonalas egri jogi oktatásra pedig 

70 Ckizmadia Andor: A hazai jog oktatása a. XVIU. század második felében 
és Huszty István Jw·isprudentia. practioája.. Jogtndományi Közi. J 967. 
195-202. 
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Barkóczynak szüksége volt, hisz - mint láttuk - az jól illett 
egyetemalapító tervébe. 

A teológiai, történelmi és jogi munkák mellett Barkóczy termé-
l:lzcttudományos műveket csak igen kjs számban jelentet meg, 
de ez a korabeli eruditio jellegéből természetszerűen következik. 
Egerben ,ebből a tudományágból mindössze egy méhészeti szak-
könyv (Angliai 1néhes kert ... Eger, 1759.) és egy állategészségügyi 
kiadvány (A barmokrul Ausztriában telt rendelések ... Eger, 1760.) 
említhető, melyeket németből Szathmáry Király György fordított 
magya.rra, és magyarul első ízben Barkóczy adatott ki. Egyre 
inkább előtérbe kerül ugyanis a teréziánus politikának az a felis-
merése, miszerint a mezőgazdaság és közegészségügy államérdek, 
hisz ezek az állam véd.képességének alapját adják; ezért egyre 
gyakrabban jelennek meg ilyen tárgyú kézikönyvek, fordítások, 
melyek a közműveltséget lassanként a természettudományok irá-
nyába tágítják. 

v. 
Láttuk, hogy a püspököt legközvetlenebb szálak kanonokjai hoz, 

a teológiai tanárok csoportjához fűzik; ha a Barkóczy-környezeté-
nek keresztmetszetét koncentrikus körök segítségével akarnánk 
megrajzolni, a legbelső körre ez a csoport kerülne. Nemcsak Bar-
kóczy legközvetlenebb munkatársai ők, de együtt vesznek részt 
az egyházmegye minden ünnepségén, a püspök ta,·aszi kirándu-
lásain, sőt néhánya.n a Fuorcontrasti mellett saját v illát is építtet-
nek.80 

1757-ben Barkóczynak 12 kanonoka van,81 csaknem valameny-
nyien részt vesznek a kispapok képzésében. Közülük a legjelen-
tősebb írók - mint láttuk - Ambrosovszky és Gusztinyi. De 
jelenik meg műve E11gelmayer Sámuelnek is (38. sz. jegyzet); 
Püspöki András a Prola-fordítást adja ki, a R ómát járt Hubert 
Mátyás az egyházi építkezések főintézője, Richwaldszky György 
perug (tl 779) a püspök titkára, aki Esztergomba is követi őt . 
Ugyancsak önálló művet nem alkotó, de rendkívül művelt kano-
nok Androvics Miklós (1715- 1777), a püspök oldalkanonoka, 
a szeminárium prefektusa. Rendkívüli ízléssel összeválogatott, 
224 kötetes könyvtára magyar és latin nyelvű könyveken kívül 
német, olasz és francia műveket is tartalmaz. Az egri érseki levél-
tárból előkerült 1777-es könyvtárjegyzéke alapján könyvtárát 

so Szmrecsányi M .: I. m. 70. és 75. 
si Barkóczy-album. Az Oltáriszentség imé.d{\Sára alakult társulat tagjai-

nak névsora. l 757-b61. (Kézirat. Eger, Főegyházmegyei Könyvtár.) 
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külön cikkben fogjuk ismertetni ;82 mindenesetre az egri kiad.ások 
közül minden jelentősebbet megszerzett, s ezek közül több kötet 
possessor-bejegyzéssel ellátva, ma is az egri Főegyházmegyei 
Könyvtárban található. 

A kanonokok közül néhányat hosszan tartó betegség akadályozott 
a tudományos munkában (Török Mihály, t 1762), néhánynak a mű
ködéséről nincsenek adataink (Smidech Ferdinánd, Vágner József). 

Ehhez a körhöz számítjuk természetesen a néhány év múlva 
kanonokká kinevezett Gerstocker Antalt és Kovács Józsefet, 
valamint Berényi Sándort, akiknek irodalmi munkásságáról már 
szóltunk. Ide számíthatjuk végül az általuk tanított hallgatókat, 
akik közül a föduktor Szent János napi ünnepi beszédét minden 
évben kinyomtatták.83 

Barkóczytól valamivel távolabb állnak - mintegy a mecénást 
körülvevő koncentrikus körök második tagján ábrázolhatók -
azok a megyei tisztségviselők, birtokosok, akik az irodalom révén 
kapcsolatba kerültek a püspökkel vagy környezetével. Ők nem 
közvetlen munkatársak, de gyakori találkozás vagy rokoni szálak 
fűzik Barkóczyhoz őket, s a püspök igyekszik is a tehetségesebbe-
ket maga köré tömöríteni. A korán elhunyt Haller László fordítá-
sát posztumusz műként kiadja; patronálja Orczyt , kapcsolat ban 
áll Husztival, Dévayval és Fejér Antallal. Haller főispán, Dévay 
alispán, Orczy és Huszty táblabíró, Fejér udvari ügyész. Észre 
kell vennünk, hogy Barkóczy egy művelt köznemesi réteget igye-
kezett maga mellett kialakítani: a püspök-főispán jól képzett egy-
házmegyei papok és köznemesek csoportjára mint két pillérre 
alapozta hatalmát. Viszonzásképpen persze - mint láttuk -
mindig ki is állt a rendek és a klérus érdekei mellett. 

Végül a legkülső körön helyezkednek el, mondhatni periferiku-
san az egyes szerzetesrendek képviselői vagy az ország távolabbi 
vidékein lakó személyek. Ezek jobbára egy véletlen találkozás 
vagy egy-egy mű megjelentetése erejéig vannak kapcsolatban 
Barkóczyval, esetleg annak valamelyik kanonokával vagy ismerő
sével. Így van ez a két ferences, Rusvai Lőrinc és Sipos Márton 
esetében, akik Barkóczy környezetében találták meg a kiadási 
költségeiket fedező mecénást, egy kanonok (Püspöky András), ill. 
egy megyei birtokos (Almásy J ános) személyében. A Padányi 

81 EÉL, Archívum VetusIV. Acta. de studiis et scholis. Nr. 543. Cikkünk 
sa.jtó alatt: MKSz 1974/3 - 4. 

83 nyen volt például BalClljthy Máté b eszéde, m ely az alábbi címen j elent 
meg : Sanctus J oannes apostolus et evangelista ante Portam Latinam dioe· 
cesis Agciensis pat1·onns. . . in cathedrali ecolesia Agriensi dictione pane· 
gyrica celebratus dum schola episcopatus Agriensis ejusdem divi t utelaris 
sui honores annuos soJemni ritu instaJ.U:a1·et. Agriae, 1761. 
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Bíró Ma:.rton által pártfogolt Kőszeghy Szaniszló, valamint a sop-
roni Felsőbüki Nagy Lajos könyvének egri kiadása Barkóczy 
széles körli kapcsolatait demonstrálja. 

* 
A Barkóczy-féle iTodalmi kör tehát nem valamiféle szervezet, 

nem zárt társaság, hanem a.z irodalom legkülönbözőbb területein 
működő írók laza csoportosulása a mecénás körül. Van köztük 
teológus, történész, jogász, költő, politikus, fordító; egy azonban 
mindannyiukban közös: mind római katolikusok, és mind az au-
likus politika hívei. Barkóczy nemcsak a protestánsok működését 
igyekezett minden eszközzel lehetetlenné tenni, hanem a katoli-
cizmuson belül is éberen vigyázott a klérus és a bécsi udvar érde-
keiJ:e. Jellemző eset pl., hogy gr. Teleki János apósát levélben rója 
meg azért, mert veje esküvőjét elmulasztotta a templomban kato-
likus szokás szerint háromszor kihirdettetni, annál nagyobb örö-
mét fejezi ki viszont a szikszai templom rekatolizálása miatt.84 

Ismeretes Polgári Mihály mezőtúri lelkész esete, aki 1752. júni-
us ll -i beszédében állítólag Mária Teréziát megsértette, s ezért 
az egri megyei börtönbe került.85 A Barkóczy egri éveiben készült 
protocollumok mindenütt az egyházi és világi hatalom erős kezű 
védelmezőjeként mutatják be a püspök-főispánt, aki megyéjének 
papjaira és nemességére támaszkodva igyekezett udvarhűségét 
bizonyítani. Nem véletlen, hogy 1761-ben ő kapta meg a herceg-
prímási kinevezést. 

Újszerű vonás azonban Barkóczyban, hogy hatalmának de-
monstrálására elődeinél világiasabb eszközöket is felhasznál: nem-
csak nagyszabású világi építkezéseire gondolunk (nem őrajta 
múlott, hogy a Fuorcontrasti lebontásra került), hanem a jezsui-
tákkal tanügyi téren való szembenállására, racionális reformok 
iránti fogékonyságára, nyelvi kultúrájára, az általa pártfogolt 
Orczy-verseknek sokszor profán, franciás hangütésére és az egri 
nyomdatermékek változatosságára. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy 
Barkóczy éveiben a város nagyot lépjen előre szellemi fejlődésében. 

A világiasodó tendencia látszólag ellentmond Barkóczy egyház-
centrikus szemléletének, valójában azonban a katolikus pozíciók-
nak új módon, világiasabb eszközökkel történő védelméről van 
szó. Az apologetikus m{ívek elméletében semmi változás nincs, 
a püspöki udvar életében azonban intenzívebb szellemi mozgoló-
dásnak, az újdonság iránti érzék növekedésének vagyunk tanúi. 

84 Prímási Levéltár, Esztergom. Archivum Eccl. Vetus. P1'otoc. Episc. 
Ag1:iens. (Másolat) I. 187. 

85 Bán Imre: Polgári Mihály és magyar történelme. ItJ{ 1960. 76. 
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Mindenekelőtt a magyar nyelv ügye az, mely minden eddiginél 
nagyobb hangsúlyt nyer Barkóczy könyvkiadásában. Az előző 
két évtized nagyszombati könyvtermésével összevetve86 Egerben 
határozottan a magyar művek számarányának tetemes növeke-
dését állapíthatjuk meg, a püspök nyelvi törekvéseit pedig - mint 
láttuk - a legkülönbözőbb társadalmi rétegek képviselői hangoz-
tatják Royer Ferenc nyomdásztól kezdve Gusztinyi kanonokig 
és Dévay alispánig. Az indf.tékok persze különbözők, de mind 
a vallási (imádkozzunk magyarul!), mind a rendi-nacionalista 
(a mi nyelvünk is van olyan, mint más nemzeteké!) forrású anya-
nyelvűség a felvilágosodás egyik legerősebb mozgalmába, a nyelv-
újításba torkollik. 

Ebben a légkörben - melyet alapvetően a katolikus ortodoxia, 
rendi-nemesi szemlélet, sztoicizmus és anyanyelvi törekvések 
határoznak meg - érett íróvá Orczy, hogy később maga is egy 
irodalmi kör vezéregyéniségévé váljon, s a pesti pálos könyvtárban 
Kreskay Imre által szervezett t ársaságban hasznosítsa és fejlessze 
tovább a Barkóczy környezetében beléivódott írodalomszeretetet. 87 

De továbbvitte magával a Barkóczy példáján eltanult mecénás-
szellemet Gusztinyi J ános is, a későbbi nyitrai püspök és főispán, 
aki főként a piaristák irodalmi munkásságát pártfogolta. Neki 
ajánlotta Dugonics: Trója veszedelme (Pozsony, 1774) c. művét, 
s az ajánlásban a mecénásnak kijáró tiszteletén kívül a püspöknek 
a tudományok iránti érdeklődéséréH, szervező hajlamáról is szól: 
„Megmutatta pedig azt E xcellentziád, hogy püspöki hivatallyával 
együtt fényeskedhetnek a józan tudományok, midőn mostanában 
is öreg Nestor létére az illyenekről gyakran szokott és velőssen 
értekezni." Minden bizonnyal megnyilvánult Gusztinyi szervező 
tevékenysége más téren is, mert mint Dugonics írja: „Excellen-
tziádat közönséges emlékezetében tartja az egész Piaristaság." 

Barkóczy prímá,<Ji kinevezésével és a megyéből való távozásával 
megindul a köré csoportosult írótársaság felbomlása; néhányan 
elkerülnek a megyéből (Richwaldszky, majd Gusztinyi), vannak, 
akik nem írnak többé (Ambrosovszky, Berényj, Kovács stb.). 
Az új püspök, Eszterházy, zárkózottabb, vjsszavonultabb, puri-
tánabb életet folytat, mint elődje . A tudományoknak ő is párt-
fogója, a vezető egyházi pozíciókat azonban új emberekkel tölti 
be, s a város életében új - bár az előzőnek sok eredményét magá-
ba olvasztó - korszak kezdődik. 

se Aloysius Zellige?·: P a,ntheon Tyl'llaviense. Tyrnaviae 1931. 
87 Sza,uder J ózsef : Verseghy pályakezdése. A romantika útján. Bp., 1961. 
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VI: 

Az új prímás fokozott erővel és lendülettel lát a szervező mun-
kához : építkezéseket kezd, tanügyi reformokat tervez és taninté-
zetek átszervezését hajtja végre, s mint a tanulmányi ügyek orszá-
gos felügyelője, még a protestáns iskolákra is igyekszik befolyását 
kiterjeszteni. Esztergomi beiktatási beszédében támadja ugyan a 
„félresiklott korszellemet", mely az emberi észt próbálja Isten 
helyett trónra emelni,88 tanügyi intézkedései mégis a racionaliz-
mus szellemében igyekeznek a jezsuita oktatási metódust átfor-
málni. Így ír 1762-ben : „Az egyházi és világi magasabb tudomá-
nyokban leginkább az a baj uralkodik, hogy ... végnélküli gene-
alógiák, üres szóviták céljából. .. tanítják őket. "89 Feltűnő egye-
zést mutatnak ezek a sorok II. Józsefnek 4 évvel későbbi nyilatko-
zatával, melyben a trónörökös ugyancsak az oktató-nevelő mun-
kával kapcsolatos elégedetlenségét fejezi ki: „L 'Éducation ... est 
tres negligée ici. Les Peres et les Meres ne souhaitent rien d'autre, 
que de voir prendre a leurs Enfans une certaine tournure d'Esprit 
et des facons conformer a la leur. "90 II. J ózsefnek ilyen felismeré-
seiből fakadtak későbbi felvilágosodott szellemű reformjai, Bar-
kóczy pedig ugyancsak hasonlóan látta és ítélte meg az oktatási 
rendszer gyengeségeit. 

A korszellem racionalizmusa tehát Barkóczy katolikus-főnemes 
egyéniségén átszfüve jelentkezik, nem közvetlenül és tudatosan, 
nem önmaga számára bevallottan, de gondolkodásmódjának ala-
kulásában föltétlen érződik. Ez a hatás távolítja el a jezsuita-
barokk szemléletmódtól, és ez teszi a felvilágosodást megelőző 
évtizedeknek - a katolicizmuson belül - korszerű gondolkodó-
jává. 

Ha elfogadjuk azt, hogy a műveltség és kultúra terjesztése, 
színvonalemelése a felvilágosodás recepciójának egyik előfeltétele, 
akkor Barkóczyt a felvilágosodást közvetlenül megelőző kor ma-
gyar szellemi életének egyik vezéregyéniségeként kell értékelnünk, 
olyan mecénásként, akinek világnézetében a kés6 barokk mecénás-
főúr osztályönt udata európai látókörrel párosul, eszmevilágában 
a kor szellemi életének ellentmondásai magas színvonalon fejeződ
nek ki, a magyar nyelv fejlesztésében pedig érdemei elvitathatat -
lanok. 

88 Meszlényi Antal: A magyar hercegprímások a.rcképsorozat a l 707 -
1945. Bp., 1970. 109. 

8& Fináczy: I . m. 286. 
90 Uo. 361. 
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DÜ~ú'\tlERTH DEZSŐ 

MARIA TERÉZIA ÉS A MAGYAR NEMESSÉG 

„Légy tekintettel itt a köznemességre - írta Mária Terézia 
leányának, a pozsonyi várban lakó magyar helytartó feleségének, 
Mária Krisztinának - , mások ezek, mint a többi országban; 
több egyéniség van közöttük, mint a mágnások között ... " 1 

Ezek a sorok 1766 áprilisából valók. K ét évvel tehát az 1764. évi 
makacs, nemesi ellenállás országgyűlése után, mely arra az elhatá-
rozásra bírta a királynőt, hogy nem kérdezi meg többé a rendek 
véleményét, még az alkotmányos látszat formájában sem. Az 
utolsó Habsburg nyilatkozik itt meg mintegy önkéntelenül, 
családi bizalmas körben és ritka éleslátással. Az a fogalom, melyet 
a királynő francia levelében a sujet kifejezés jelent, és éppen a fő
rendek ellenében, arról tanúskodik, hogy megtanulta ismerni a 
nemességnek korszerű s az Európa-szerte divatos udvaronc típusán 
túl azt a másik fajtáját is, melyet még nem csiszolt simára és sze-
mélytelenre az abszolút hatalomnak való feltétlen hódolat. 

A királynőnek ez a felismerése és a magyarok javára való elfo-
gultsággal aligha gyanúsítható megfigyelése alkalmas kiindulásul 
kínálkozik vizsgálódásainkban. Az a megállapítás, hogy a magyar 
köznemesség „különbözik a többi országok nemességétől" - túl-
lépi a családi levél bizalmas kereteit, túllépi a pozsonyi vár fogadó-
estélyeire vonatkozó anyai tanácsokat, s olyan komoly, országos 
problémává nő, mely Mária Terézia egész uralkodását beárnyékol-
ja. Sőt, mi több: ez a különbözés az abszolút módon uralkodni kí-
vánó és a kényuraságra erősen hajlamos csá-szárnét képtelenné 
tette arra - miként összes Habsburg elődeit is - , hogy Magyar-
ország felett olyan módon uralkodjék, mint a birodalom örökös 
tartományaiban. 2 

1 „Ménagez la seconde noblesse ioi, ca.r c'est différent des autres p1:1.ys; ily a 
plus de sujets entro oux qu'entre les ma.gna.ts ... " Briefe der Kaiserin Ma.ria 
Thercsia an ihre Kinder und Freunde (hrsg. A. Arneth). Wien, 1881. II. 361. 

" A magyar nemességnek ez a Habsburg-kormányzatot korlátozó szerepe 
lügújabban a, moszkvai történészkongrosszus referáturnaiban ismét előtérbe 
került. Vö.: a francitt J ean Meyer: A nemesség problémái a. XVIl. század!Jan, 
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Nem arról van itt természetesen szó, mintha e magyar nemesség 
fejlődésében, eszmevilágában nem lenne szerves része az európai 
fejlődésnek. De kétségtelen, hogy makacs ragaszkodása ahhoz az 
ősi alkotmányhoz, mely egyúttal kiváltságai foglaJa.tát jelentette, 
sajátos szerepet jelölt ki számára a Habsbmgok birodalmában. 
I smeretes, hogy e szerep telve van ellentmondásokkal, melyek 
olyan pozitív és negatív pólusok között feszülnek, mint a nemzeti 
lét fenntartása, valamint a jobbágyság elnyomása. De ismeretes 
az is, hogy ebben a középnemesi birtokos osztályban kell látnunk 
a Magyarországon hiányzó, polgári osztály helyett a felvilágosodás 
és később a polgári liberális gondolkodás társadalmi bázfaát. 

Idézzük fel, milyen kívánságok hangoztatásában nyilvánult 
meg az a nemesi-rendi magatartás, mely Mária Teréziát nem en-
gedte úgy kormányozni, mint ahogy óhajtotta volna. 

Nézzük először is a koronázáf3 előtti királynői hitlevél ígéreteit: 
„ ... a régi időkből származott, a királyi örökösödésen kívül ezen 
Magyarországnak és a hozzákapcsolt részeknek összes és minden 
szabadságait, mentességeit, kiváltságait, helyi és közönséges jogait, 
törvényeit és szokásait, melyeket Magyarország hajdani dicsőült 
királyai és a mi dicsőséges emlékű elődeink eddig engedtek s meg-
erősítettek, melyeket a jövőben mi is engecL1i és megerősíteni 
fogunk ... "3 

Ezekhez az ígéretekhez csatlakozott Mária Terézia leirata is, 
melyet a koronázása előtt összegyűlt rendekhez intézett. Ebben 
elismerte: még csak országgyűlési vita tárgyát sem képezheti, 
hogy :Magyarországot nem fogja az osztrák örökös tartományok-
hoz hasonlóan kormányozni.4 Nem érdektelen ezek után a koroná-
zási eskü szövegéből is idézni. Ugyanaz a szöveg volt ez, melyet 
a magyar trónt folyamatosan birtokába vevő első Habsburg, I. 
Ferdinánd is elmondott, és így szólt: „ ... esküszünk az élő I stenre, 
az ő szent Anyjára, szűz Máriára és minden szentekre, hogy mi az 
Istennek egyházait, a főpap urakat, bárókat, nemeseket, szabad 
városokat és az összes országJakosokat mentességeikben és szabad-
ságaikban, jogaikban, kiváltságaikban, valamint régi, jó és hely-
benhagyott szokásaikban meg fogjuk tartanj, és mindenkinek 

aki s?.erinta.magyar nemességnek ismételten legyőzve, de alá nem vetve, nagy 
részben sikerült megőriznie politikai és társadalmi fölényét. De Sinkovics 
István: A nemesség kérdésefről o. bozzászóla.lásában m egjegyzi, hogy a 
bécsi udvar honosítási politikája, „valóságga,l átalakította a nemességet''. 
Századok 1971. 409-412. Erre a problémára az alábbiakba.n fogunk kit.érni. 

3 Corpus Jw·is Hw1garioi - Magyar Törvénytár. Kétnyelvű kiadús: Bp., 
1896. v. 14-15. 

4 Hol'váth M ihály: Magyarot'Szág t,örténelme. Bp„ 1873. \TlJ. 220. 
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igazságot fogunk szolgáltatni ... Magyarország határait, és mind-
azt, ami bármiféle jogon és címen ahhoz tartozik, el nem idege-
nítjük, sem meg nem kisebbítjük, hanem tehetségünkhöz képest 
növeljük és kiterjesztjük, és minden egyebet megteszünk, amit ... 
egósz Magyarországnak közjavára, becsületére és gyarapodására 
igazságosan megtehetünk ... "5 

Látjuk tehát, hogy a rendi kívánságokban minduntalan vissza-
térnek a következő elemek: ősi szokás, szabadság, mentesség, az 
összes országlakók jogai és az ország határainak épségben tartása. 
Ezek voltak azok a kívánságok, melyeknek megtartásál'a vonatko-
zó mindem1emű ígéretet az abszolút uralkodás és a pragmatica 
sanctio szellemében nevelt uralkodónő mindjárt kezdetben heve-
sen visszautasított, megalázónak érezve a szituációt, hogy „örökö-
södési jogon" való trónra lépéséhez alattvalóinak feltétele legyen 
szükséges. :Miként a kívánságokat előadó rendek 1526 óta, éppúgy 
Mária Terézia is őseihez híven viselkedett.6 

Csakhogy számára a külpolitikai helyzet nem tett lehetővé olyan 
merev ellenállást, mint elődeinek. Végül is bele kellett törődnie, 
hogy a hitlevelet móg koronázása előtt kiadja. Sőt, még azt is el 
kellett tűrnie, hogy az öreg országbíró, gróf Esterházy József meg-
leckéztesse. Az országbíró, aki a császári házhoz való hűségét már 
ifjúkorától eléggé bebizonyította, hiszen még arra is kész volt, 
hogy ágyúkkal lövesse kuruccá lett testvérbátyját várában, mind-
ezek ellenére, nem az udvaronc típusú főrendekhez tartozott. Azt 
mondta a királynőnek a magyar alkotmányról, hogy ez az, aminek 
megtartására a királyok szokásosan letették mindig az esküt, de 
amelyet ugyancsak szokás szerint, sohasem tartottak meg.7 Mária 
'J:erézia erre sírva fakadt - Horváth Mihály szerint az országbíró 
„hazafiúi érzéseitől meghatva" . Mi azonban most már szépítés 
nélkül kimondhatjuk a valóságot: szorult helyzete fölötti félel-
mében és tehetetlen dühében fakadt sírva. Hiszen országai felé 
mindenfelől ellenséges csapatok közeledtek, minden pragmatica 
sanctio ellenére összeomlással fenyegetve az egész Habsburg-mo-
narchiát. 

Okossága és diplomáciai érzéke azonban, melyet nő volta is tá-
mogatott, ügyesen ·úrrá lett a helyzeten. Ő volt az a H absburg, aki 

6 A Corpus J uris régi kiadásában a töt'vények elé iktatva. Vö.: Uo. II. 
6-8. 

e Yö.: Dümrnerth Dezső: Történetkutatás és nyeh'kérdés a magyar-
Hohsburg viszony tükrében. Filológiai Közlöny 1966. 410-411. 

7 Arneth, Áfred voii: llfaria. Thcr<.'siaR ersLe Regierungsjahrc. I. Wien, 
l 8íi3. 286. Vö. : Horváth M.: I. m. VII. 228- 229. Azországbú·ó k11ruc-Jabanc 
kon flikt.usáról bátyjával vö. Esterházy J rinos gr.: Az Bat.01-!Hi'l.y o!mlácl és 
oldulúgainak lolrástt. Hp„ 1901. I. J 54. 
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a magyar nemességgel találkozva, azz:tl győzött, hogy nem erőszak
kal fenyegetőzött, az erőszakra mindig fegyverrel felelőkkel szem-
ben, hanem mint Yédclemórt könyörgő nő, a férfirendek lovagias 
érzelllleire apellált. S valóban, e11nyi elég volt, hogy a magyar 
rendek a védtelenség női szerepébe öltöző H absburg dinaszti kus 
<' lvért egyszerre „életüket és vérüket" ajánlják fel. 

J\ pozsonyi országgyűlésen gy{iszruhában könyörgő királynő 
így beszélt: ,, ... veszélyhen forog ... sn.ját személyiink és kedves 
gyermekeink. Elhagyatva mindenkitől , a magyaroknak an nyi tör-
téneti emlék által híres fegyveréhez, ősi vitézségébez és hűségébe?. 
folyamodunk: hűségükre hízzu k magunkat, bennük helyezzük 
minden reménvünket ... "8 

H árom hónappal később, amint megnyerte a nemesi felkelés 
fegyveres segitségét, és P ozsonyból visszatérhetett az ellenségtől 
már nem veszélyeztetett Bécsbe, ezeket írta Kinsk.\' g róf cseh 
kancellárnak: „ ... földet és talajt akarok (Grund 1tnd /Joden), és 
mi:ért inkáhh el kell pusztulnia egész seregemnek, meg kelt lwlnirt 
?ninden magyarnak, minthogy én valamiben is v isszalépjek. "0 

Egyéniségének ez a leplezetlen megnyilatkozása, mihelyt nincs 
végveszélyben, mihelyt nem kell sírnia és könyörögnie, azért is 
érdekes, mert itt még a forma kedvéért sem emlékezik meg orszá-
gainak javáról, népeinek érdekéről. Mindezek csak „Grund nnd 
Boden" az ő számára. A magyar lovagiasságra apelláló női Habs-
burg közönyösen nézi, miként pusztulnak el akár mindnyájan 
a:wk, akik megmentik: fő a talaj , ahol ő a lábát megvetheti. 

E7.t a képet, melyet a régebbi magyar történetírás oly sokáig 
igyekezett szépíteni , nem azért világítottuk meg, mintha kisebbí-
teni akarnánk uralkodása jótéteményeit, tagadhatatlan népjóléti 
és kulturális kezdeményezéseit és a korábbi erőszakpolitika nyílt 
és durvo, vonásainak enyhítését. Gondolkodása legmélyebb réte-
gébe azonban ez a kép világít, mely az abszolút uralkodó típusát 
ábrázolja. Jellemzője, hogy saját akaratán kívül más kívánságot, 
népi vagy nemzeti különállást, régi szokást vagy törvényt alap-
jában nem ismer. Amennyiben pedig a politikai okosság megkí-
vánja, hogy némileg mégis figyelembe vegye, ez csak mint az egy-
séges birodalom ideáját bossza.ntóan zavaró, homályos folt jelent-

8 Horváth M.: Uo. 240-241. 
u 1741. december. Közli Arneth: I. m. I. 4l4. (54. Anmerkung.) „ ... jf' 

veux avofr Grand und Borlen, et; po11r cela íl faut que tous m es twmét>s, ious 
l<'s Hongrois fossent t.011es avant. que je cedemi quelque chose seulemen t." 
A kor·ábbi irorlalom a királynőnek ezL a kijelenLését egyszerlíen úgy fogLa 
fel, mini, az 11 Lols6 leh el<>tig való kiií':delem meghir«leLését. Vélem ényiink 
szf' rinL nzonhan, mint az a lábbiakbon nímutat,unk, ennél Whbot jelent. 
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kezik az elképzelt eszmény tükörsimára csiszolt felületén. Ilyen 
bosszantó, homályos folt volt Mária Terézia számára a, magyar 
nemesség eszme- és érzelemvilága, de vele együtt az egész nemzet 
különállásának ténye is. 

Kétségtelen, hogy a királynőt mindvégig zavarta a „vitam et 
sanguinem" jelenet és következményeinek emléke: a tény, hogy 
trónját a magyar nemesi felkelés mentette meg. ~1:ive1 erkölcsi 
érzéke és ítélőképessége ép volt, azt is tudtn., hogy ezért hálásnak 
kellene Jennie. De azt is tisztán látta, hogy puszta hálából nem 
áldozhatja fel a birodalom egységes kormányzásának eszméjét. 
Így keletkezett sajátos, magyar politikája: a külsőségekben, a 
lényegtelenben való kedvezés és a lényegben való eltökélt hajt-
hatatlanság. 

Ez a hajthatatlanság az „egységes birodalmi eszmény" érdeké-
ben azután erkölcsi konfliktusok felé sodorta, még akkor is, ha. 
ezt sohasem engedte a tudatáig. Koronázási esküje szövegében 
ugyanis nem csupán a rendi kiváltságok védelme szerepelt, hanem 
az ország integritásának ti'3zteletben tartása is. Ezen az úton tett 
is egy jelentős lépést, Erdély és a határőrvidék visszacsatolásával, 
de Magyarországot sohasem mint különálló országot szemlélte. 
Hiába ígérte meg, hogy nem fogja az örökös tartományok mintá-
jára kormányozni, még a külső formaságokra sem vigyázott.10 Szó 
sem volt róla tehát, mintha lemondott volna ősei makacs és a 
valóságnak meg nem felelő törekvéséről, mely Magyarországra is 
úgy akart tekinteni, mint örökölt családi birtokára vagy lega-
lábbis olyan földre, melyet fegyverrel hódított volna meg. 

A királynő, aki díszruhás magyar testőrséget állított fel, és aki 
Raguzából hazahozatta Szent István király épen maradt jobb 
kezét, és aki a főurakat udvari szolgálatba idomítva, még mara-
dék „egyéniségüktől" és nemzeti érzésüktől is megfosztotta, épp-
úgy az ország létezése ellen tört, mint családjában király elődei. 
Kegyetlen erőszakot nem alkalmazott ugyan, de nem elégedett 
meg a jelen önkényével, hanem szívesen látta, ha a megszervezett 
császári udvari levéltár szolgálata körül kialakuló, titkos történet-
írói köre, élén Kollár Ádámmal, még a magyar történet szemléletét 
is megváltoztatja, és a szabad és független múltnak még az emlé-
két is elveszi a magyaroktól.11 

Magyarország integritása, illetve alkotmánya volt az a téma, 
melyről a királynő hallani sem akart, mely miatt, ha szorult hely-

1° Kaiserin Maria Theresias politisch es Tcsl.ament . (Hrsg. K allhninncr-
Biener). Wien, 1952. 65., 89., 90. Horváth 1\lf.: 3fi5. 

11 Vö. a. 6. jegyzettel! 
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zetbe került, sírva fakadt. Mikor pedig a nemesi felkelés trónját 
megszilárdította, és teljes biztonságban érezhette magát - egy 
őhozzá hasonlatosan makacs, rendi ellenállás után, a tisztelgő 
látogatáson nála megjelenő 1751. évi országgyűlési küldöttség 
előtt így nyilatkozott : 

„Nagyobb bizalmat és készséget vártunk volna a szeretett, s 
általunk mindig megkülönböztetett magyar nemzettől, mellyel 
anyai j6akarn.tun k számosabh bizonyítékait éreztettük, mint a 
többiekkel. I gyekezzetek tehát országgyfüési határozatuinkat és a 
reátok bízottakat végrehajtani és kiérdemelni, hogy előbbi kegyel-
münk rátok ismét visszaszálljon. "12 

Ez a hangnem saját korában természetes volt az abszolutizmus 
országaiban. De ezt a rendek még saját, nemzeti királyaiktól is 
nehezen tűrték. A nemesi kiváltságokhoz való ragaszkodás ugyan 
hátramaradottságot jelentett a korabeli Európában, de ii.z abszo-
lút uralkodó feltétlen engedelmességet követelő, zsarnoki hangja 
is kezdett már avultnak mutatkozni. Éppen ezekben az években 
jelent meg Genfben a század egyik klasszikus állambölcseleti el-
mélkedőjének, Montesquieu-nek híres könyve A törvények szellemé-
ről. Ebben így elmélkedik az alattvalók engedelmességéről: 

„Az önkényuralmi államokban a kormányzat természete szélső
séges engedelmességet követel meg. . . Nincs semmi mérséklés, 
módosítás, kiegyezés, határ, alkudozás, ellenvetés . .. .Az emberek 
osztályrésze itt, mint az állatoké: az ösztön, az engedelmeskedés, 
a bűnhődés. Semmit nem használ, ha valaki ellenvetésként termé-
szetes érzelmekre hivatkozik ... A monarchikus és mérsékelt álla-
mokban a hatalmat . .. korlátozza .. . a becsület ... Habár az 
engedelmeskedés módja különböző ebben a két kormányzatban, a 
hatalom mindazáltal ugyanaz . . . A különbség mindössze az, hogy 
a monarchiában a fejedelem világosfejű, és a rruniszterek mérhetet-
lenül ügyesebbek és gyakorlottabbak az ügyek jntézésében, mint 
az önkényuralmi államokban. "13 

Ez az önmagára eszmélt, józan ráció szava, melyet nem köt 
semműéle előítélet, remélt haszon vagy félelem. Montesquieu 
éles kritikája a kellő megvilágítás fényébe helyezi a H~bsburg
monarch.iát is. Egy másik munkájában Montesquieu arról elmél-
kedik, hogy a XVIII. században már nem történhet meg olyan 

12 Idézi Horváth M.: 309. 
is De l'esprit des loix. III. 10. Geneve, 1749. I. 44-46. Magyarul: Mon-

tesquieu: A törvények szelleméről. Ep„ 1962. J. 150 - 151. 
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barbárság, mikor egy idegen nép rákényszeríti akaratát a másik-
ra.14 A Habsburg-birodalom élő cáfolata volt ennek az optimiz-
musnak. 

* 
Ekkor már a Nagy Enciklopédia megindulása idején, nem Mon-

tesquieu hangja jelenti az egyetlen kritikát Európában, és ez a 
hang nem is a forradalmiak közül való. De egyike a legvilágosab-
ban fogalmazóknak, aki átlát az abszolutizmus kendőzésein. 

Mert olyan állambölcselőkben már aXVTI. század óta nincs hiány, 
akik minden racionális felismerés mellett is az önkényuralom jo-
gosságát hirdetik. iVIég mindig Grotius a legnagyobb tekintély, 
aki művét XIIT. Lajos francia király abszolutista törekvéseinek 
igazolására írta. Van olyan modern, hogy a politikai hatalom 
eredetét tekintve már nem a középkori „isteni jog"-ra hivatkozik, 
hanem a nép elhatározásában látja a forrást. Csakhogy azt állítja, 
maga a nép az, mely önként aláveti magát az uralkodó hatalmá-
nak.15 Ezt a fajta jogfilozófiát a porosz udvarban Pufendorf foly-
tatja. Mária Terézia udvari történetírója pedig, a titkos megbízá-
sokban tevékeny Kollár .Ádám, ugyancsak Grotiusra hivatkozva 
igyekszik egy könyvében a magyarok feletti önkényuralom jogos-
ságát igazolni. 

Ez az a hírhedtté vált könyv, mely időzítve, az 1764. évi ország-
gyűlés idejére jelent meg, s mely az egyházi jogokról szól ugyan, 
de a magyar nemesek adómentességére is történik benne célzás. 16 
Mint ismeretes, a rendek felháborodása eléri, hogy az uralkodónő 
betiltja a könyv terjesztését, melyben többek között torzítva 
beállított, történeti érvek azt próbálják igazolni, hogy a magyarok 
Szent István óta feltétlen alávetettjei voltak királyaiknak, minden 
alkotmányosság nélkül. 

Kétségtelen, hogy az a fajta rendi állam, mely a magyar neme-
sek elképzelése volt, a fejlődés korábbi fázisát képviselte a moder-
nebb abszolút monarchiával szemben. De a Grotius-féle politikai 
bölcselet s így Kollár elképzelései felett is elsuhanóban volt már 
az idő. 1762-ben, közvetlenül Kollár könyvének megjelenése előtt 

i 4 R eflexions sw· le Monarchie wiiverselle en Ew·ope. Ez az 1724 körül 
frt műve kéziratban maradt, és csak 1879-ben jelent meg először nyomtatás-
ban. Magyarul: Montesquieu: Európa egységeről. Bp., 1943. 35. 

16 Grotius, Hugo: De jure belli et pacis. Paris, 1625. 
16 Kollár, Franciscus Adami1s: De originibus et usu perpetuo potestatis 

legislatoriae circa sacra apostolicorum regwn Ungariae libellus singularis. 
Viermae,_ l 764. Vii. Dümmerth: Történetkutatás és nyelvkérdés, i. m. és uó: 
Kollár Adám problémája (Válasz Sziklay Lászlónak). Filológiai Közlöny 
1967. 442-444. 
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Rousseau, a század legnagyobb hatású művében, a Társadalmi 
Szerződésben így emlékezik meg Grotiusról : „ . .. Xill. Lajosnak 
akar udvarolni ... s ezért semmitől sem riad vissza, hogy a népet 
minden jogától megfossza, s e jogokat, minden leleményesség fel-
használásával a királyra ruházza át. "17 

Szerényebb keretek között Kollár is ezt teszi. Hiába igyekszik 
őrizni a látszatot, mintha csak a nemesek kiváltságai ellen volna 
kifogása, és mintha az elnyomott jobbágyokat sajnálná. Legna-
gyobb fájdalma az, hogy „a felséges korona jogai eltagadtatnak", 
és valójában azon háborodik fel, hogy a királynőnek „nincs elég 
joga" az országban. 

A ráció tehát kétélű fegyvernek mutatkozik. Lehet használni a 
korlátlan hatalom ellen, de mellette is. 

Az a hagyomány azonban és az az eszmevilág, mely Mária 
Teréziának uralkodásában legszilárdabb támasza volt, nem az 
udvaronc jellegű filozófia racionalista kísérleteiből származott. 
Ha azt vizsgáljuk, miként vélekedett ő maga az uralkodásról, sa-
ját kijelentéseire kell figyelnünk. 

A királynő, aki magát a katolikus vallás erkölcsi alapjain álló-
nak tartott a, a felvilágosodást „gonosz" dolognak ítélte, észjárá-
sát „hamisnak" nevezte, kritikáját pedig „értelmetlennek". Élete 
vége felé, József fiával vitatkozó leveleiben fejti ki leginkább 
véleményét. E levelekből tudjuk meg azt is, hogy felfogá.c:;ában az 
állam isteni intézmény és isteni akarat megnyilvánulása. 

1777. szepteinber 25-én az élete végéhez közeledő uralkodónő 
ezeket írja Schönbrunnból fiának, II. József császárnak: „Nem 
tartozunk számadással senkinek, csak annak, aki minket erre a 
helyre helyezett népeit kormányozni, szent törvénye szerint, amit 
nekünk becsben kell tartani, és megőrizni mindenkivel szemben. "18 

Az uralkodó tehát „Istentől behelyezett fejedelem", aki egyedül 
csak az égnek felelős tetteiért, senki másnak nem. E gondolatvilág 
többet árul el, mintha egysze1·űen csak tipikusan középkorinak 
neveznénk. A felvilágosult században, racionalista bölcselő-epigo
nokkal és miniszter-udvaroncokkal körülvett császárné ugya.na.zt 

17 Rousseuu, J ean J acques: Du contrat, social. ll. 2. Mngyurnl Mikú l mre 
ford. h. és é. n. 119. 

is Maria. Theresia. und Joseph II. Ihre Correspondenz, hrsg. A . Arneth: 
Wien, 1867. II. 162: „Nous n'a.vons a rendre compte a personne qu'a celui 
qui nous a. mis dans cetLe pla.ce pour gouvemer ses p euples selon sa. sa.inte 
loi, que nous devons chérfr et soutenir contre tous. " Ezt a gondolatot ismétli 
egy 1778. augusztus 20-án kel t levelében is: uo. Wien, 1868. ID'. 57. L. 
még Dorschel, Gotthold: .Maria. Theresias S taats- und L ebensanschauung. 
Got ha, 1908. 42. stb. 
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a kifojezést használja levelében, mint amelyet a VII. században a 
btLrbár, ázsiai puszták lovasnomád fejedelmei, a türk ka.gánok 
használtak, kőbe vésett, önmagukat dicsőítő felirataikban: „Is-
tentől behelyezett fejedelem ... "1~ 

A kapcsolat természetesen nem közvetlen, s főként, nem 
tudatos, de a hasonlóság tökéletes. Az eszmét ugyanis, mely a 
középkorban az „istenkegyelmiség" tanában lelhető fel, a keresz-
t6nység is csak örökölte. Gyökerében még a kereszténység előtti, 
pogány kor mágikus-szakrális királyeszméjéből származik, mely-
nek korlátlan és felelősség nélküli vonásait a vele eJJentétben álJó 
keresztény tanítás sem tudta megszüntetni. Sőt, éppen a fel-
újított és kereszténnyé tett római császá1·eszme volt az egyik fő 
csatorna, mely a pogány gyökerű eszmét a kereszténységen át, 
a felvilágosodás századáig közvetítette és konzerválta. Mária 
Terézia, bár mint nő, sohasem tehette fojére a császári koronát, 
egész valójában át volt hatva ettől a világuralmi szándékot rej -
tegető ideától, melyet a pragmatica sanctio következéseképpen 
neveltetése különösen táplált. Neki mint dinasztiája utolsó sarjá-
nak különösen erősen kellett képviselnie ezt az eszmét, hogy 
utódaira átszármaztathassa. 

Semmi sem lehetett jobban ellentétes a racionalista felfogással, 
mint a mitikus észjárás alapján álló császáreszme. A pogány kor 
az uralkodó személyét „isteni"-nek tekintette, ami azt jelentette, 
hogy alattval6itól létmódjában is különböző, magasabb rendű 
személyiségnek tartotta. Hatalma korlátlansága, fele)(5sségnélküli-
sége ebben a bitben gyökerezett. M:int isteni lény, senkinek nem 
tartozott számadással. Hiába tanította később a kereszténység, 
hogy ember és ember között nincs lényegi különbség, és minden 
földi halandó csak isteni kegyelemből birtokolhat hatalmat, a 
mágikus-szakrális pogány tekintélyelv a keresztény középkoron 
át is utat talált, és a tudat alá rejtőzötten is érvényesült. A 
kereszténnyé lett római császár ugyanúgy isteni helytartó kívánt 
maradni a földön, mint a pogány korban. Az ókori caesar egyúttal 
u. legfőbb papja is volt az államnak, és a keresztény középkoron 
át is folyik a küzdelem a „Ki·isztus helytart6ja" címért a római 
pápával, a kereszténység papi fejedelmével, az elsőségért. A 
keresztény császár, bár használja a „Dei gratia" kifejezést, mely 
eredetileg csak a püspök hatalmát iJJette, valójában nem az isteni 
felelősséget érti ez alatt, hanem uralma teljes, pogány értelmű 

H Vö. '1.'homs~n, V.: lnsul'iplio11 de l'01·l<l1on déchiffrócs. Mémoiros do lo. 
Societé Finno Ougricnno, V. lielt;ingfol's, 18!JG. 
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korlátlanságát.20 Hiába veszti el közben jelentőségét a német -
római császárság, hiába szünetel sokáig a cím is, az uralkodás-
nak ezt a pogány szakralitását az európai királyeszme is hor-
dozza az egyes országokban. Mikor pedig a XV. század derekán 
a Habsburgok ismét felújítják a császárságot, a korlátlan és 
isteni magasságokba vágyó eszme reneszánsz, majd barokk lepel 
alatt folytatja tovább az útját. 

V. Károly birodalma még a világuralmi terveket is újra fel -
idézi, de ennek bukása, majd a dinasztia spanyol ágának kihalása 
éppen Mária Terézia apjában, VI. K árolyban kolti fel újra egy 
nagy, európai birodalom kialakításának lehetőségét. S hiába 
bukik meg ez a lehetőség is, az eszmevilág és a hozzáföződő 
szellem nem alszik ki. Tovább őrzik még a külsőségek is, elsősor
ban a bécsi udvar spanyol etikettje, mely ugyancsak az uralkodó 
isteilltésének gondolatát fejezte ki. Mária Terézia apjához a kihall-
gatásra járulók még csaknem a szó szoros értelmében földön 
csúszva közeledtek : meghatározott pillanatokban és távolságok-
ban többször is térdre roskadva, míg végül megállhattak színe 
előtt. 21 Mint valóságos, „megszentelt személy ", külön asztalnál 
étkezett, és bizonyos alkalmakkor még családtagjai sem voltak 
méltók egy asztalhoz ülni vele. 

Ebben az istenítő légkörben nőtt fel Mária Terézia is. Bár az 
ő idejében a spanyol etikett már nem volt ennyire szigorú, saját 
személyéről és hatalmáról az alattvalók fölött istenként rendel-
kezni kívánó uralkodónő lényegében császár őseihez hasonlóan 
gondolkodott. Szilárdan abban a bitben volt ő is, hogy ural-
kodásának ez az eszméje a katolikus vallás tanításában gyökere-
zik, mint ahogy e vallás külső szertartásai már régen megadták a 
tekintélyi kereteket az uralkodásnak. A királynő annyira vallásos 
volt, és ebben a tekintetben is annyira szerette elgondolásait 
korlátlanul érvényesíteni, hogy első minisztere, Kaunitz kancellár 
is jónak látta gyónócéduláit - iskolásgyermek módjára - be-
mutatni olőtte, csakhogy bizonyíthassa gyakorló vallásosságát.22 

E z a lelkiekre is kiterjedő ellenőrzés azonban nem akadályozta. 
az uralkodónőt abban, hogy - ha egyházi ügyeket és pápai 
rendelkezéseket saját akaratával ütközőnek látott a politikában 

20 Loiisse, É mile : Absolutismus und GoLtcsgnadentllm. Jn: Grundbegriffe 
der Geschichte. Gütersloh, 1964. 13. stb. Ewig, Eugen: Zum christlichen Kö-
nigsgedanken im Frühmittelalter. ln: Das Königtum. Lindau-Konstanz, 
1956. 9. stb. Ezekről az összefüggésekről részletesebben Dümmerth Dezs6: A 
magyar fejedclomség keletkezése és oszmevilága. EK Évkönyvei, VI. 11p., 
1973. főként: 216 - 217. 

21 Marczali Henrik: Mária Terézia. Bp., 1891. 8 - 9., 
H·Uo. 
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- ezeknek a rendelkezéseknek az útjába álljon, mintha önmagára 
nézve nem tartaná kötelezőnek az egyház parancsait. Mindez az 
istenkegyelmiségi eszme és talán még az Ottók császárságának 
„Krisztus helytartó" ideájából származott át tudatába. De anél-
kül, hogy elismerte volna, elháríthatatlanul belejátszott saját 
korána.k, a „gonosz felvilágosodás "-nak racionalizmusa is. 

* 
Vizsgáljuk most az önkényuralommal szemben álló oldalt: a 

magyar nemesség gondolat- és érzésvilágát. A csá~záreszme korlát-
lan hatalmat igénylő ideájával szemben ott álltak a magyar alatt-
valók természetes érzelmei, melyek arra sarkalltak, hogy a köz-
ponti kormányzás ürügyén egy idegen nép ne fossza meg őket 
szabadságjogaik eltaga<lásán keresztül, puszta létezésüktől is. 

Bár nagyon fontos, hogy ne tévesszük szem elől ennek az Euró-
pában egyre korszerűtlenebbé váló nemességnek rendi törekvéseit, 
melyek a jobbágyok kizsákmányolásán alapultak, őr izkednünk 
kell attól is, hogy e társadalmi alapon túlságosan leegyszerűsítsük 
a kérd6st. Hiszen Kollár Ádám is ezzel akarta a figyelmet el-
terelni a nemzet léte ellen frányuló támadásoluól. A rendi tilta-
kozások fő forrása nem pusztán az elmaradt gondolkodás volt. 
Ha a nemesség lemond az ellenállásról, éppen a felvilágosult szá-
zadban szolgáltat bizonyságot Rousseau és a társadalmi szerződés 
modern gondolata ellen, mely azt nyilvánította ki, hogy egy nép 
sohasem vetheti alá magát önként a zsarnokságnak vagy az ide-
genek uralmának. A függetlenség védelme azokhoz az impulzu-
sokhoz tartozott, melyeket Montesquieu az önkényuralom törek-
véseivel szemben természeteseknek nevezett.23 

Tény és való azonban, hogy ezek az érzelmek nem minden nép 
történetébon nyilvánultak meg azonos erővel, és figyelembe kell 
vennünk a sajátos köri.Uményeket is. Valaha, a XVI . század elején 
az osztrák nemesség is megpróbált „régi jogaira és szabadságára" 
hivatkozva a Habsburgok centralisztikus kormányzati törek-
véseinok ellenállni.24 Nem sokkal később azonban mégis bele-
töt'ődtek, minden komoly ellenszegülés nélkül a változhatatlanba. 
Ausztria azonban ezzel nem került idegen nép elnyomása alá. 
A csehek alkotmányos törekvéseit is könnyű volt leszerelni az 
1618. évi felkelés után. A német birodalomhoz való tartozás 

2S Vö. J 3. jegyzettel! 
u Zc·ibig, fi. J.: Der Ausscltuss-Lunrlt 11g dnr gusamten österreiohischon 

Erblo.ndo zu Innsbruck, 1518. Ai·ohiv für Kunde österr. Geschichstquellen. 
13. (1854.) 325. Mayer, F. M.: Der innerösterreichische Bo.uornkricg des 
Jahres 1515. Arcbiv für österreichische Goschichte. 65. (1884.) 120 -121. 

377 



ténye Csehország számára sem volt új: hiszen az egész közép-
koron át hűbérbirtoka volt a császári koronának, és a cseh királyi 
dm is a császár adományából származott. Az örökös tartományok-
ban tehát a Habsburgok uralmával csak a kormányzás szigorodott, 
de a közjogi helyzet nem változott meg. Magyarországon azonban 
ehhez képest gyökeres átalakulás történt. 

Ez az ország, mely függetlenségét 1526-ig megőrizte, mindig 
sikerrel védekezett a német birodalmi hűbérúri törekvésekkel 
szemben. De nehezen tűrte a magyar rendiség még saját, nemzeti 
királya, Mátyás önkényes uralkodását is. Természetes, hogy a 
Habsburgokkal szemben, akik kezdettől nyílt alárendelő politikát 
fejtettek ki, anélkül, hogy meghódították volna az országot, az 
ellenállás szelleme, a szabad és független múltra való emlékezés 
sohasem aludt ki. 

Minél inkább telt az idő a Habsburgok elnyomatásában, annál 
nagyobb fontosságra emelkedett az 1526 előtti, független korszak 
emléke. S ez a múltszemlélet nem puszta képzelgés volt, hanem 
reális, nagyon is valóságos, megélhetési, jövedelmi alappal bírt. 
A birtokos nemesi osztály a földet, még az 1526 előtti ősöktől 
örökölt jogon, na.gy részében a.z ország egész területén tulajdoná-
ban tartotta. Nem érdektelen szem elől nem téveszteni e nemesség 
országos számarányát sem, összehasonlítva más, európai országok 
viszonyaival, mikor e kiváltságos osztályról beszélünk. Tény 
ugyan, hogy e kiváltságosak csak kevesebb részét jelentették az 
egész ország lakosságának, de távolról sem olyan arányban, mint 
például Franciaországban, a polgári forradalom hazájában, ahol 
csupán 180 emberre jutott egy nemes. Csehországban pedig éppen 
csak 828 emberre. Ezzel szemben Magyarországon minden 21-ik 
ember nemes volt.25 E XIX .. század eleji adatokból is sejthető, 
hogy a magyar „nemesi nemzet" aránylag eléggé nagyszámú 
volt, és távolról sem alkotta az országnak olyan szlík kisebbségét, 
mint a polgári fejlődésben előhaladottabb államokba.n. 

Természetesen, ebben a számításban mindenki benne van, aki 
nemességet mint rangot szerzett, akkor is, ha nem volt birtoka 
hozzá. Tudjuk, hogy éppen a Habsburg-uralom kezdetén, a XVI. 
században kezdett elterjedni a puszta címereslevéllel, birtok nél-
kül való nemesítés. Tudjuk azt is, hogy ezen a módon a XVII. 
században már jelentékeny paraszti tömegek emelkedtek a nemes-
ség soraiba, főként a.z erdélyi fejedelmek adományai révén .26 

Mikor a XVITI. században, először DI. J(ároly, ma jel éppen Mária 

25 Szabó I stván: A jobbágy megnemesítése. Turul, 1941. J 1-21. 
20 Uo. 
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Terézia alatt megindul e 11emesség számbavétele, igazolása, a 
falvak paraszti és iparos sorban élő lakói között igen sok birtok 
nélküli armalistát találunk. De azt is tudjuk, hogy a falvakban, 
paraszti életformát élő uernesek között igen sok volt, akiknek 
kiváltsága még az Árpád-korból eredt. Különösen a Dunántúlon 
nagy számban laktak századok óta e faluszámra nemesített, egy-
kori udvarnokok. Ezeknek jó részét még a török hódoltság is 
kevéssé zavarta meg a folytonos egy helyben lakásban. 

A birtokos középnemesség rétegét tekintve azonban e kis-
nemesek természetesen nem jöhetnek szóba. Ha ezt a megyei 
életben és az országgyűléseken hangadó, iskolázottságban is elöl-
járó, középrendiséget tekintjük, melyet igen nehéz mereven el-
választani a főrendek kisebb birtokú, alsóbb rétegétől, jogosan 
merülhetnek fel kételyek a folytonosság kérdésében. Lehetséges-e, 
hogy ez a XVIII. századi, országgyűlési követeket és szónokokat, 
megyei. tisztviselőket és főbb államhivatalnokokat adó nemesség, 
alkotóelemeiben és vérségében leszármazottja volt az 1526 előtti 
ősöknek, akiknek régi jogaikra és kiváltságaira 1ninduntalan 
hivatkoztak~ Nem kell-e azzal számolnunk, mint legutóbb egy 
felszólalá.sban el is hangzott, hogy a XVIII. század nemessége már 
egy teljesen „átgyúrt" társadalmi képződmény volt~27 Hiszen a 
török harcok végváraiban is ezek pusztultak legjobban, a kuruc-
labanc harcok is sok családot érintettek, Lipót kormányi·endszere 
pedig a XVII. század végén valóságos hajtóvadászatot tartott a 
zömében protestáns köznemesség ellen, ahol lehetett, birtokaikat 
elkobozva. De a XVIII . század első felében, egészen 1741-ig, 
ugyanilyen céllal működött a hírhedt újszerzeményi bizottság is. 

A folytonosság nehéz kérdésére teljes és alapos választ csak 
akkor remélhetnénk, ha megtörtént volna a történelmi Magyar -
ország területén élő, összes birtokos családok számbavétele, annak 
kiderítésével együtt, hogy bfrtoklási joguk mikor és milyen módon 
vette kezdetét. Ilyen választ azonban a birtokösszeírások adatai-
nak begyűjtésén túl, csak az eg.ves családi levéltárak tüzetes át-
nézése útján remélhetnénk. Addig is azonban, míg a jövőbe1l ez 
megtörténhet, saját kí.sérletünk eredményeire kell lúvatkoznunk, 
mely, miut az ország közepéről való, kiragadott példát, Pest-
Pilis-SoJt vármegye földesúri családainak és birtoklási joguknak 
folytonosságát érintette. Ez a megye azért is kiválóan alkalmas 
a kísérleti vizsgálódásra, mert a XVIII. század kibontakozó, 
rendi ellenállásában vezető szerepet kap, s mivel éppen egyike volt 
a török által legjobban elpusztított területeknek. Ezenfelül 

27 Vö. 2. sz. j. 
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menekült tisztikara révén a XVII. századtól szoros kapcsolatba 
került a szomszédos vármegyék birtokos családjaival is, szerepét 
országos tükörben láttatva. 

Történetírásunkban, a családnevek szerint számba vett, egyes 
megyei monográfiák adatai alapján általában az a vélemény 
alakult ki, hogy a középkor Mohács előtti, régi birtokos családjai 
nyomtalanul eltűntek, s újaknak adták át a helyüket. Ha a fiági 
leszármazást tekintjük, az öröklődő családnév alapján, ez a követ-
keztetés nagy részben helytálló is. Vizsgálódásaink azonban csak 
akkor tárják fel az igazi valóságot, ha nemcsak a fiági, hanem a 
leányági leszármazást is kutatjuk. Ez azt jelenti, hogy az egyes 
családok izolált történetének kutatása helyett a famíliák történe-
tét kell először számba vennünk mint nagyobb egységet, mint a 
társadalmat összekapcsoló, legszilárdabb alkotóelemet, mely a 
birtokjog folytonosságát örökítette. 

A família a régi magyar joggyakorlatban nem más, mint a 
birtokjogot megszerző, közös őstől mindkét nembeli ágon le-
származó, örökös családok összessége. Ezen az alapon vizsgálódva 
úgy találtuk, hogy az új néven feltűnő birtokos családok túl-
nyomó része a XVIII. század első felében is úgy jutott földesúri 
jogához, hogy beházasodott valamelyik Mohács előtti, de leg-
alábbis XVI-XVII. századi jogú famíliába. Hiába volt tehát 
„homo novus" a beház_asodó maga, összes utódai már a fanúlia 
vér szerinti leszármazójaként tagjai lettek annak a nagy, társa-
dalmi szövevénynek, melyet a rokonság szálai többszörösen is 
egymásba kapcsoltak. Ezek a famíliák és családok, ősi földjükről 
elűzve is számon tartották birtokaikat, annak földesúri jogát (sok 
esetben még jobbágyi adóját is), és a visszafoglalás után oda ha 
nem is fiági, de legalább leányági utódaikban visszatértek. 

Pest megye és környékének példája azt bizonyítja, hogy a 
birtokjog őrzésének ezen a szívósságán még a neoacquistica com-
missio birtokelidegenítő intézménye sem tudott lényegesen vál-
toztatni. A birtokaikból kisemmizett régi családok ugyanis nem 
mindig adják gyökeresen idegeneknek át a földet, hanem igen 
sokszor a família egy másik, szerencsésebb, tehetősebb tagjának. 
Való, hogy még olyan mohó, új birtokszerző „homo novus" is, 
mint amilyen Grassalkovich Antal kamaraelnök volt, és aki 
koldusdiákként kezdte, anyai ágon ugyancsak vérségi kötelékkel 
kapcsolódott az egyik, még Mohács előtti jogú Pest megyei 
famíliához. 28 Hozzávetőleges statisztika szerint 1740 körül 100 

28 Anyja Egresdy lány volt;, s e réven a Dnbraviczky famíliához tartozott, 
mely II. Lajostól nyerte Pest megyei bil'tokát . Grassalkovich azonban 
birtokot ezen a jogcímen nem örökölt. 
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földesíiri családja van P est megyének. Ezekből 58 hi vatkozhat 
még 1526 előtti birtok.jogra: 19 fiági, a töulJi leányági leszármazás 
útján. A fennmaradó 42 család is néhány kivétellel 1686 előtt 
szerezte földesúri jogait, illetve más megyében régi birtokos lévén, 
csere vagy vásárlás útján jutott Pest megyei földjéhez.29 

Ez azt jelenti, hogy Mária 'l'erézia korában Pest megyét, az 
or::izágnak a török á ltal egyik legjobban elpusztítótt részét, a 
szálmdok minden viszontagsága, török és német il't6 hndjámtok és 
vagyonelkobzá.<iok ellenére, több mint felerészben olyan családok 
birtokolták, melyek földjükhöz való jogukat nem a H absburgok-
tól, hanem valamelyik 1526 előtt uralkodó királytól szerezték. 
Gyanítható, hogy ez az ~trány a török által meg nem szállt felvidéki 
és nyugat-dunátúJi megyékben még magasabb. 

A vérségi kapcsolatokon és a birtokjogon alapuló famíliák tehát 
a nemesi nemzetet szilárdan összetar tották a hódoltság válságos 
századaiban is. Felszálló és lesüllyedő ágai útján állandóan moz-
gásban volt ugyan , de törzsöke, mely a földet birtokolta, válto-
zatlanul ugyanaz a nemesség maradt, mely még az ország függet-
len korszakában, Mohács előtt bontakozott ki. 

Ebben csak megerősödbetünk, ha a kutatásokat a birtokjogot 
adó famíliákon túl, az atyafiságok láncolatára is kiterjesztjük. 
E zekben a vizsgálódásokban már látjuk, miként hálózzák be a 
Xill„ XIV. és XV. század kjs- és nagybirtokos utódainak famíliái 
az egész országot, a birtokos nemesi osztály tagjainak képviseleté-
ben. E néhány família XVTI- XVTII. századi utódai között ott 
találjuk jóformán a politikai és az irodalmj élet minden számot-
tevő személyiségét . 

.Bizonyságul vegyük sorra a xvm. század nemesi társadalmá-
nak néhány jellegzetes alkotóelemét, néhány Mohács előtti eredetű 
nagy famíliáját. Ezeknek jellegzetessége az, hogy felemelkedő és 
leszálló ágaikban egyképpen átszövik a nemesség nagyúri és köz-
nemesi osztályát, de még a para.szti életformához közel eső kis-
nemesek egy részét is. 

Ilyen volt elsősorban a Rozgonyi család leányági utóda.inak 
helyzete. Ez a család, mely egyik tagjában már a XIII. század 
végén a zászlósurak közé emelkedett, leányágon ett<Sl az időt<Sl 
kezdve képviselve volt a Pest megyei Tápióbicske egyszerű köz-

211 Pest megyei it,.: Birtokösszeírások, taksakivetési jegyzékek: 1668, 
IG90, 1728, 1733, l 760. OSZK kézirat.tára. : NagiJ I vdn: Családtörténeti 
jegyzetek (birtokpel'ekböl m ásolt genealógiúk kéziratos gyűjteménye, a 
leányó.gi örökösök felLüntetésévcl is), I -V I. köt. Ráday Gyöjtemény : a 
birtokh·atok genealógiai táblái, ugyancsak a leányági öröklések feltüntetésé-
vel. 
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nemeseinek, a Bicskey családnak leszármazóiban.30 A Bicskeyek 
különben fiágon sem haltak ki, mint egykori királyi i:;erviensek, 
"zilárdan őrizt~k földjüket, mely a többi, hozzájuk hasonló csalá-
dé' al együtt a XIII. század végén alakult át nemesi birtokká. 
E "'Bicskeyek története szorosan összefonóclik az I rsay családéval, 
valamint a királyi várnépelchl>J a.lakult töhhi nemzetségével. 
A Wl'ök hódítás n.latt is me~l;artj ák földjeik birl.nldási jogát .. 
HrH7. be11 vft.rnsba (Nagylcőrüs) kölLöznck, rés;,,hen n. ~'cl v idék ro 
nionckiilnek, <le 1686 után viss?.n.Lérnek. SoJ, an 1íj , leányágon 
szerzett jogon, de, a Bicskeyek és rokon leszármazóik az ősi, Xlll. 
S7.ázacli, még az Arpádoktól szerzett nemesség jogán. E Rozgonyi-
leányutódok között a XVTII. században már olyan paraszti élet-
formát élő kisnemesek is vannak, akik nem tudnak sem írni, sem 
olvasni. Földjeiket sokszor apró telkekre hasadozottan is, de meg-
tartják. A szerencsésebb többség azonban az átlag köznemesi 
nívón marad. 

Maga a Rozgonyi család fiágon 1523-ban kihalt. Ekkor n.zonban 
már másfél százados nagybirtokosi, zászlós{n·i múlt áll t mögöt-
tiik.:11 Azok a famíliák, melyek a fiág kihalása után viszik tovább 
a család emlékét és birtokait, először ugyancsak a nagy vagyonú 
a l'isztokrácia képviselői. A Kanizsai főág ezek közt az első, mely 
Rozgonyi János országbíró (1438-1472) utódait jelentette. Az ő 
Klára leányával, K anizsai Györgyn6vel a R ozgonyiak dunántúli 
birtokai harmadízen Nádasdy Tamásné Kanizsai Orsolya kezére 
kerülnek, és alapjává lesznek a hatalmas Nádasdy-vagyonnak. 

Az országbíró öccsétől, Rozgonyi Oszvald székely ispántól 
származik a Gyulalfy főág. Unokája, Dorottya ugyanis Rátóti 
Gyitlafly Istvánhoz ment nőül, s ennek ivadékaiban a leszármazók 
két oldalágra szakadnak. Az elsőből származnak a XVII. század 
„kuruc főnemesei", mint a Thölcölyek és Wesselényiek, a későbbi 
évszázad során Wesselényi Miklós, a reformpolitikus. Olyan híres-
ség is származik ebből az ágból, mint a hamispénz-verésért és 
fekete mágiáért kivégzett Liszti László költő és várúr. De a 
XVID. században fejedelmi gazdagságra emelkedő Esterházyak 
őseit is megtaláljuk itt.32 A másik oldalág viszont köznemesi sorba 
süllyed. Kinizsi Pálnak, a vázsonykői vár mának rokonaival 
házasodnak össze. Ezen a módon tehát, R ozgonyi-vagyont nem 
Öl'ökölve, a Kinizsi-vagyon örököseivé válnak. A vázsonykői ura-

30 Ez az eddig ismerotlen genealógiai összefüggés kidRrii l : l'ost, m. Jt. 
NC'mC'si iratok, R. 18. 

~ 1 Keresztes Kálmán: A Rozgonyiak. ~rurul 1926. l!l. 
3~ NrJfJY I ván i. jegyzetei, IV. 16. 
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dalmat azonbnn n. XVII. század dorekán ezek a hcíolvás nélkül 
ma1'adó köznemesek végképp elvesztik. Zichy István, a kamara-
el11ök új királyi, Habsburg-adomány jogcímén olveszi tőlük 
Mátyás király egykori a.clomá.nyát, s még örii lniök kell, hogy 
Zichy néhány forint „végkielégítést" fizet nekik, olcsón szaba-
dulva tőlük.33 Ezek a Kinizsi rokonsággal keveredett köznemesi 
Rozgonyi-leszármazottak ezután már csak a vázsonykői ul'n-
dn.lom egykori, Pest megyei részbil'toka.in húzódhatnak meg. 
Abony, 1'ószog és Kécske falvakban élnek, a XVIII. száznd végére 
néhányan már egészen elszegényedve, kisnemesként vagy birtok-
eladásra is kényszerülve. A három falu azonban éppúgy megmarad 
a legújabb időkig a leszármazók kezén, mint a .Bicskeyek eseté-
ben.a4 

Legnagyobb jelentőségre azonban a Rozgonyi-utódok az utolsó 
férfiivadéknak, az 1523-ban meghalt Rozgonyi Istvánnak nőági 
leszármazottaiban: famHiájában cmolkedtek. Ez a Báthori főág, 
mivel Rozgonyi Kata férje Ecsedi Báthori András (1490 -1534) 
országbíró volt. Az a főúr, aki II. Lajos királynak adott szeren-
csétlen tanácsávn.l tulajdonképpen eldöntötte az egész mohácsi 
ütközet sorsát, mikor a cselből visszavonuló janicsárok meg-
támadását ajánlotta.as A két nagy vagyonú család, a Rozgonyiak 
és a .Bátboriak már 1519-ben örökösödési szerződést kötöttek 
egymással.36 Itt öröklődtek a nógrádi és Pest megyei birtokok, 
melyeknek központjává a XVI. században a Báthoriak saját 
családi várukat, Bujákot tették meg, kialakítva a bujáki uradal-
mat. A família tagjai a következő nemzedékekben itt is megosz-
lottak főnemesek és köznemesek között. Do az örökösök közt 
szereplő nádor, Esterházy Miklós, aki felesége, Nyáry Krisztina 
jogán jutott az uradalomhoz, itt is, mint más, hasonló esetben is, 
gondoskodott a birtoktest épségéről és saját családja kizárólagos 
tulajdonjogáról. Ezt az uradalmat ugyan zálogban átengedte 
öccsének, Esterházy Pálnak, a család zólyomi ága fejének, de a 
XVIlI. században a nádor egyenes utódai, a hercegi ág visszavál-
totta. E visszaváltás egyúttal a Habsburg birtokelidegerútő 
politika elhárítása volt, de gyakorlatilag annyit jelontett, hogy 
a hercegi ágnak, először Pál nádornak, majd utódainak 1711-1744 
között, az udvari kamarának fizetett összegekkel, meg kellett 

33 IAikcs~ Pál: Kinizsin6 Magyru· Benigna. örökösei. Tw·ul 1934. 611 - 75. 
34 l:'est megyei lt. birtokösszeírások a.da.t.ai, összevetve Nagy lvá1i i. és a. 

ll6.day gyűjt. genealógiai tábláival. 
33 Wertner M6r: A Bú.t horiak csulú.di Uh'ténetéhez. Tun1l .1900. 6 - 28. 
ao Bártfai Szabó J,ász/6: l)cst; mogyo ~ö rt 6noL6nek okleveles emlékei. Bp., 

19:18. :155 - 356. 
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újra vásárolnia örökölt birtokát. A bécsi udvarnak kitűnő ürügyet 
jelentett ugyanis az elkobzásra a zólyomi ágból való Esterházy 
István, Rákóczi tábornokának kuruc szereplése. Pál nádor összes 
aulikus érdemeire és tekintélyes pénzekre is szükség volt a ki-
egyezkedésre a kamarával, és az új, osztrák részbirtokosokka1, 
Salm herceggel és Starhemberg gróffal. Végül is az Esterházyak 
győztek, Rozgony i és Bát hori jogon. A família köznemesi sorba 
süllyedő, szegény ágával, Nyáry Krisztina m10katestvéreivel, a 
Csehi P ogány-leszármazottakkal ők sem sokat törődtek. Tiltakozá-
suknak azonban nyomai vannak a család birtokiratai között. 
Ügyüket Ráday Pál, a költő és nógrádi alispán képviselte.37 

Ebből a „kisemmizett" köznemesi Báthori oldalágból származott 
különben a magyar irodalmi megújulás elindítója, Bessenyei 
György.38 

De a Rozgonyiaknál is régibb, még honfoglalás korabeli birtoko-
kon ülő família volt a Rosd nemzetségből eredő Tahy család. 
Ezek a XIV - XVI. században ugyancsak a főrendek közé 
számítanak. Ősi birtokuk, a mai Szentendrei-sziget és környéke 
felvidéki, dunántúli és horvát-szlavón birtokokkal is gyarapo-
dott.39 A család jelentősége a török foglalással elenyészett. Nőágon 
azonban számos középbirtokos, sőt, később főrangúvá lett család-
nak őse lett, az Enyingi Török família közvetítésével. E famíliának 
volt tagja, Balassi Bálint, a költő, és ide házasodott be Dobó 
István egri várkapitány is a XVI. században. A XVIII. században 
élő ivadékok a Bossányi, Szemere, Fáy családokban folytatódtak. 
Innét származott Orczy Lőrinc báró, a patriarchális „nemesi egy-
szerűség" eszméjének költője is.40 A Tahy családra jelJemző, hogy 
a török időkben nem halt ki fiágon, de birtokai mégis jórészt 
nőági leszármazottakra maradtak. Az Orssich-Jankovich család 
közvetítésével dunántúli, somogyi birtokosok származtak innét.41 

A Buda környéki birtokok pedig a XVII. században Esterházy 
Miklós családjához kerülnek, egy Illésházy réven való sógorságra 
hivatkozva. A nádor ugyanis azt állítja, hogy a Tahy család fiágon 
kihalt. Pedig nem így történt: a fiági utódok szerényen, köznemesi 
sorban Abaúj megyébe húzódva éltek, s ugyanúgy nem vehették 
fel a versenyt az Esterházyakkal, mint má.s famíliák elszegényedő, 

37 Orsz. L t .: Az Esterházy család hercegi ágá.nak levéltára. P l 08. R ep. 
25/A : 181. csomó: a bujáki uradalom il'ata.i, fasc. A . nr. 62., 65. 

38 Vö. Petrovay György: Az Ilosvay család leszármazása. Turul 1896. 10:3. 
89 Tahy István: A Tahyak és a velük rokon csalá.-Ook. Bp., 1904. 
40 Vö. a 29. jegyzetben idézett forrásokkal! 
u Vasdényey Imre: Ősi birtokok és birtokosok Somogy vármegyében. 

Bp., 1921. 
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köznemesi ágai sem.42 A XVIII. században a Tahyak egykori 
birtokain a zólyomi Esterházyak és egy ügyes, XVII. századi 
ügyvédnek, a velük kapcsolatban álló Bi1dai (Bolgár) Bornernissza 
Pálnak ivadékai, a Wattayak osztoznak.43 A Wattayak pedig a 
XVIII. században az erdélyi T eleki grófok egyik ága számára 
teszik lehetővé örökség jogán a Budapest környéki birtoklást. 

A harmadik hatalmas, főúri eredetű atyafiságot a Gut-Keled 
nemzetségből származó Ráskai Balázs tárnokmester (tl517) 
utódai alkotják. A Gersei Petheő-főág itt is a Dunántúfra visz, és 
minden későbbi jelentős birtokos családot magába fogad. Ide 
házasodik a Viczay, Telekesi Török, Rátky, Chernel család, az 
Esterházyak cseszneki ága, továbbá épp a XVIII. század elején, 
hatalmas vagyona gyarapodását elindítva, Festetich Kristóf, 
Keszthely és tágabb környékének birtokosa. Ebből a főágból 
születik Berzsenyi Dániel és Széchenyi I stván.44 Az atyafiság 
Bod6-főága viszont felvidéki, alföldi és t iszántúli birtokokkal a 
hatalmas vagyonú Bosnyák família ősévé lesz. I nnét származik, 
báró Bosnyák Tamás füleki főkapitány (1580- 1634) híres és 
ügyes vagyonszerző tevékenysége által gyarapítva a XVII. 
századi Balassák, Koháryak és Károlyiak vagyona. A költő 
Koháry István és a szatmári békét létrehozó Károlyi Sándor 
családjai . Ide kapcsolódnak be a XVIII. században a Grassal-
kovichok is, XIX. századi ivadékuk pedig Eötvös József. A Bos-
nyák família a XVIII. század végére már csaknem 200 ivadékot 
számlál, akik mind szilárdan tartják újabb és újabb osztályok után 
is még tekintélyes örökségüket, időnként családi gyűléseket tartva.45 

Ha a nagybirtokos famíliákban a földhöz való jog ilyen szívósan 
fenn tudta tartani magát, vizsgáljunk meg néhány köznemesi, 
közép- és kisbirtokú famíliát, ahol sohasem alakultak ki nagy 
birtoktestek. 

•2 Tahy István: I. m. 168. 
43 Az egykol'i Pilis megyéhez tartozó Tahy-birtokok m egszerzésének a-Oa-

tait érdekesen egészítik ki a. zólyomi Esterházy Pál br. érsekújvári tábornok 
(i"1645), Miklós nádor öccsének megjegyzései birtokszerzéseiről, végrendele-
tében Többek közt ezt írja: „Az mi egyéb puszták némely donatióimban 
nevezetben vadnak, és az Testamentomomban nem nevezvén, azok immár 
n em enyémek, ha.nem kiket Budai Pálnak (a. peres ügyvéd Wa.tta.y-6s), ki-
ket másoknak adtam, vagy engedtem közülök, s nem is szükség az okokat 
keresniök az én ma~adékimnak .. . " Instructio pro baeredibus meis super 
defensione bonorum ~eorum, 1639. nov. l. Orsz. Lt.: Az Esterházy család 
zólyomi ágának levélt.ára, P 1290. 13. csomó. 

u Vö. 29. jegyzettel! 
46 Orsz. Lt.: A gr. Károlyi család levélt.árában : A Bosnyák család levél-

tára. (Genealógiai táblák, birtokirat ok.) 
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1526-ban, a mohácsi síkon e.<:ik el sok ezer társával többek 
között. a Hunt-Paznan ncmzetsógből eredő Kovári Pál, Hont vár-
megye alispánja. Családja soha nem emelkedett a föraugt'1ak közé, 
de kitel'jedt birtokokat mondhatott magáénak Hont., Nógrád és 
Békés megyében . Leánya Palásthy Jánoshoz ment nőül, és ezen az 
úton ősévé lesz a XVIII. s?.ázad csaknem valamennvi , felvidéki 
birtokos családjánftk.46 · 

Egy másik példa: 1522-l>en II. Lajos király a horvR.t eredotíí 
])ubr((,viczlcy Márk királyi kamn.rásnn,k Pest megyében bi1'tokokat 
adományoz. Ezek mindvégig megmaradnak a família kezén, bár 
a fiág saját részétrzálogba adja. Mária Terézia idejé11 a fiág vissza-
váltja a zálogot, és 150 év után visszatérve a megyébe, annak .a 
reformkorban jelentős szereplője lesz. A XVIII. század közéletének 
szereplői közül innét ered egy-egy női ágon Grassalkovioh Antal, 
Ráday Pál és Gedeon, valamint Kölcsey Ferenc.47 A Rádayak .Pest 
megyei birtokjoga különben Fáy nőági jogon ered, ez pedig a 
Hubay család révén :KIV. századi birtokjogúlJ?est meg.yei családok-
ra, a Péczeliekre, Gombaiakra és GyCi?nreiekre vezethető vissza. 
A visszaszorított „szegény rokonság" példáival a7.onhwn még itt 
is találkozhatunk. A XVIII. század elején a Rádaya.k ugyaní1gy 
szorítják háttérbe a birtoklás jogában a velük egyképpen osztá-
lyos Hubayakat, mint azt az Esterházyak is tették szegény roko-
naikkaJ.tS 

De minél mélyebbre és mélyebbre szállunk a nemesség rétegei-
ben, minél kisebb a birtok, annál szívósabbnak és folytonosabbnak 
mutatkozik a birtokjog, a föld őrzése. Így őrzi például a XIX. 
szár.adig megyei szerepet sem vivő .Pöldváry csalá<l a XIV. századi 
11etétleniek birte-kjogát.~9 De leginkább ilyenek országszerte az 
Árpád-kori eredetí1 -kisnemesek, a már említett királyi serviensek 
utódai. 

Az Inárcsi Farkas család például, nem egyedül, azt a megoldást 
választ.ja, hogy nem menekül a török elől. Pest megyei birtokáról 
beköltözik a nagyobb biztonságot adó, de ugyancsak hódoltsági 
Nagykőrös városba. Saját földjén gazdálkodik tovább úgy, hogy 
adót fizet utána a töröknek.50 

"Reiszig Erle: A Ková1·iak. Turul 1909. 160 - 172. Nedeczf..·y Gáspár: A 
Nedeczky család. Bp., 1891. A Kubinyi család kovári ágának levéltára. 
Orsz. Lt.: J~ 443. 4. csomó, nr. 2. Leszármazási táblák. 

47 Benkó Jm1·e: A Dubraviczky család töl'ténete. 1\11·ul 1914. 70„ 93. Vö. 
Yrrrm lvcín jegyzetei, Ráday-genealógiák: Vö. 29. jegyzetLell 

,g Háday Gyűjt. : birtok·il'atok. 
40 PN-it. megyei l t.: A Földváry nemzetség levéltára. Vecse, 2. fa.se. 220. lll'. 
60 Bát'l.f<l'i SZabó L.: IJesL megyei okl. Függelék: Az Inárrsi Ra~kas, Az 

Tr;mi ir'Sn,y és a Pilisi Rzil as...;y C'R1dá<lok történet.e. 
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.\ m<'zéíYil rosokha valc'1 k öltiizés azonhnn íijahli ,·eszéll~·<'I járl e 
-t-1111 nemességre nézYe: a h1ídolt"~\g idejr <tlatt <'h <'KZIC'll<' ha-

_: \·11111á11yos é le t formáját . és a. g,nllwrl;tf l 1a11 gauhilkc 1dr'1 paraszttá 
daku JL á.I. Elibéil később, n. XVllJ. s;r,ázM11ian ~elll volt. egyszerlí 
,, ::;zahadulás. A mezővárosok polgárai közül ugyanis é ppen a 
:\ \"JI. században már tömegc:-;en szereznek nemességet, ga;-.dag, n. 
l·i lc lesú1·111.1.k pénzt fize({í pri.rnszt.ok, s t1gyanígy a falv1tk tohctíí -
- t' ld1 joliliiÍgyn i is. E;,, n. r.ijl.;L 11011\t'Sség azonhn.11 lll<~g f\, .'\ \' lJJ. 
-7.Úzad f'oly1tmá11 is é lcHen e ll<iiliiniil ;t i>irtokoH nemcssc~g liag.\'11-
11 \Ú nyititc'>I. é letformája. miatt. A p;trasz l -nemesek i'1jclonsiill nrnrn-
Ji"t[li ugynnis többnyire azzn.I a kikötéssel kapják a nemesítést, 
hogy toYáhbra is helyükö n maradmtk. Ezért éppen n lén,,·eghen: 
n föld szabad és korlátlan hirtokh\sá.uan nem ha . ..,on líllrnt nak a 
küznemesi törzsökre, a rég i fo.míliákra, melyekkel így nem is 
házasodnak össze. L'gyanilye n izolál tan mamdnnk a 1\lá ria 
Terézin,-k ori nemesítések pairí<'ius polgárai, kereske<llíi, iparosai it 
maguk városában, a kik a nemes levél liirtok áhnn iH tnvíd))i íízik 
a ke resl<edelmet és az ip:trt . A puszta dmereH l ev <~ I sc11kil sem 
nlnkít át „nemessé", <•snk n r-;zívt'>Rnl\k liizonvu16 , íísi C-lcl.fMmn 
\ ngy a szernélyeH nlkalinnssáµ c~i-; ii l[yesséf! . 111ely el!~'-PJ.!,V t'tj fol-
t• melkNlfínck leheWYé tesz i u rC-gi faniíl iákl>n \' :t i t'> beházni-;odú:;;I 

Ennek n birtokain ii líí s a nna k t 11 l<tj<lonát i,zi lár<lan űrzíí és. 
nem pui-;z t i.ln armn.listn. 11e1nesst;gnck lehetetl 1·sak lii l'tokába11 
tán1adalmi létének lén.vege. a sz;d1;t<lság . Ez a gazdftlkcid ás múd -
jÁ.Uil a gondolkuclá.~ ~s ~letfrz<~s mcí<ljáig. az e:;z111ék világáig 
jellegzetesen nyilvánult meg , te:-1tcf ii lf \ ' C a liinré11yd\ :;zellcin<: lien 
és a;,, í;sök Wrt~ncté:t éí1·zíí lm'1 nik1í. khn.1L Láttuk 11gy;ir1. l1ogy ftz 
e lnyom6k és eln,\·ornoltnk kcg,vetlcn tii1·,·é1i.vszeri'íi;1;gn e• nc 1ne>s-
ségon, s<'.ít , egyet len fa,Jl\ílián l>e liil iH m ilyen künyiirt e le niil é rvé-
n~·esiilt , m ikor n. ga.zditgalJh ki1>0111rnizte a szegé11yehl1ot, it hatal-
masabb nemes e l t ud ta (ízni birtoká.1·61 a vele egy vfrbéil szá rmazéi-
knt is. A törvé nyek és a krónikák „egy és ugyanazo n nemességről " 
és 6si sza ha<lság ról. még honfog la lás e J(füi, mindenkor rnló függet-
lenségről beszélő tartalma azonban mél.ven áthatotta azokat. akik, 
akár <:s~k egy píu·(tnyi telken is. dc meg tu dták őrizni szerény 
köriikbcn is a szolgnHág tó l ,·nlcí mentességet és a sz<thad 1·enclcl-
kezés jogát. 

Kétségte len , hogy a régi törYénycket éppen a 1\J ohá<·s cWtt i 
<~ ,·eldJen iiHszefoglftló \\'erhő1·z i J.'ri7mrlit11ma nem csu111111 mint a 
jobbág,vok el nyo másúnak aln.1>okmá11ya volt na.gy hatás ú, hu.no m 
azért is, mivel e lfogult szemléloto mellett egy úttal it nemzet i 
fiiggct lenség történet i jogok h61 vnlc'i értel mezéséhe7. iH cg_vengctte 
im·(dih nz utat. A pozitív és ncgn.tív \•onrttlwzások széthogozlrn.-
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t inlaiwl fonódtak eg~·lic a tül'íénelem folyamán. \\'erbőczi fat ' 'á11 
az alföldi Tetétlen puszta bi rtokát tHörökítő, egyenes őse volt. a 
jobbág,vokat is zászlaja tdá g_vlijtő, szabadságért harcoló fejedelem -
nek, Rákótzi F ere11<:nck. \Verbőczi tör\'énykönyvének hag,vomá-
11,·os, .. történeti" része \'iszont a szintén köznemes Turóczi Jánoi-; 
tUrténetiró XV. századi krónikájából származik, Mátyás király íté-
lőmestéréWl, a.kinek irndékai , mint 117. tilábbi tábla mutatja, szö' e-
' én.vei; módon terjedtek cl kö?.neme:;i éi; főrangú famí li ákban eg,vn-
dint. Turóczi a nemesi esw1e képviseletében \VerbéíC"zi eléíképe ,·olt. 
Turótzié pedig a XIIl. szúza<l i Ké7.ai flimon. 

Még ezekn<'k a ,·ázlatos adatokmLk ismeretéből is kitűnik, ho~y 
tL famíliák1rnk ezzel az évi;zázados, szétszakíthatatlan szö,·evé1H·é-
vel a bécsi udvar végső r.;oron tehetetlennek bizonyult. Sok családoL 
tönkretett, elpusztított, kiirtott ugyan, sok család pusztult cl a. 
XVI-XVII. század szü ntelen harcaiban is, de a famíliák ág.tin 
a lemetszett tagok helyébe újak és úja.k csatlakoztak a törzshéi;1,, 
a homo no,•usok által kétségtelen fri saítve i:; ezl. Az (1j tagok 
azonban mindenben idomultak a. vagyont és a. hagyományt ad<'> 
törzshöz, át véve a földcli-i,rahiJa,l egyii tt az érzér.;v ilágot, <t gondol-
kodásmódot és az ősökWl örökölt om lékezéseket is, a régi H:r.oká-
sok és kiváltságok meghccsiilésével együtt, az örökölt földbirtok 
révén behálóz,·a egész :.\fagyarországot. 

* 
~líg leh{tt J lária. 'l'erézi<L eszmevi lágát íísei11ek c-i;ái-;zári koronája 

a lakítot la ki, a:r. alája t1-1,rlozó országok birtoklái;ával, a magyar 
nemesség eszmevilága ugyancsak <.L föld birtoklás<\nak jogaival 
lrnpcsolatlmn alakult ki. 

De a múltszemJéletnek ez a fajUtj<L nem elvonl teóriáklJúl, 
J'iJozófiai olmélkedésekh{)I származott, lrnnem itz élrnényszerííség 
cgyszer(í és közvetlen crejé,·el járta út mindazokat , akiknek élete 
hossz{1 nemzedékek során át azonos \t('lyen pergett le. A családban 
öröklődő i ng<'>ságok, l 11Homk. fq.!_n·crek, ni hák mellett maga az 
i11giüla11: az lísi hild1h<i:1., a föld éi-; ;t l<iirnyczíí t{tj ;Ulanclúi-;ág1L a 
trndíc·iú 111 cglartásárn, ,-,d<'> lmjl•tnwt 11iiveltf>k . Eg,v-egy íísréµi 
rúhoz. clo111i>hoz vngy lmt árkőhii7. ol.vknr küliinlc•gos Olll lékek 
rtíződick, él<.'ttizerű lrn1wsol1LLot. jelent vo a. m lil ttu l, mcl.vnek való-
~ágát hiteles forrásként, egészítették ki a családi levéltár iratai. 

De ez a tárgyakhoz fűződő, a kézzel fogható valósághoz tapadó 
történetisl-g nem csupán a nív<'.>ját fol~·tonosan éírzél nemesi tör-
7;;:ök szánnÍnl. volt jclenWs, h:inen1 n:1.oknak a csnlúdoknak szám(trn 
'"'· rnel.vcl< ;~ si 'tl lyedé8, a fe ledés útján ''oltcl.k, a;1, el11yonrntl1~k, a 



kjváltság nélküliek tömegébe kerül ve. Egy régi kút például, Kun-
szentmiklós és Szalkszentmárton között', őrizte meg a jobbágy-
sorba süllyedt Uemők család nemességének emlékét; végig, a 
török idó'kön át~ E kútat még a XVIlI. sz~adban is a családról 
nevezték , s mikor egy határjáró alispán meglátta, bizonyJtéknak 
találta ami. nézve, hogy a családnak ott valaha földje is volt. 
A kutat különben nem csináltatta volna.52 Í gy igazoljáik 1753-ban 
a csailádtagok {1jra nemességüket, természetesen másfajta tant'1-
vallomásokat is figyelembe véve. 

A süllyedés, a szegénysors nem kerüli el a legrégibb famíliák 
tagjait sem természetesen. Vannak adatok, melyek arról beszél-
nek, hogy egyesek még ősi, nemesi földjükön gazdálkodva is 
nyomorultabb sorsra jutottak, mint egy szabad földdel nem ren-
delkező jobbágy. & előbbiekben említett, a Hunt-Paznan nemzet-
ségből eredő Kovári famllia egy tagja például, R ákóczy Gábor, 
már 1763-ban olyan szegénységre jut, hogy felkelti a vármegye 
figyelmét. (Ez a . H ont megyei Rákóczról eredő család egyébként 
nem azonos a fejedelmi, Felsővadfüizról nevezett Rákóczi család-
dal, de hasonló régiségű, már a X IV. században adományos 
család.) Az említett Rákóc:zy Gábor a Pest megyei Zsidón (mai 
nevén: Vácegres) gazdálkodott nemesi föJdjéu, és bár a vármegye 
figyelmét felkeltette szegénysége, úgy látszik, segítséget mégsem 
kapott. 1773. június 11-én ugyanis a vármegye jobbágytanúkat 
hallgat ki a községből.53 Az iránt vallatja őket, hogy a tíz évvel 
korábban szegénységéről bizonyságlevelet kapott nemesember a-
zóta milyen sorsban él? A tanúk azután elmondják, hogy sorsa 
azóta tovább romlott, mert húgával is osztozkodnia kellett föld-
jén. A vejével együtt művel egy darab földet, egy kis szőlője is 
van, de minden más vagyona ezen kívül csak egy pár ökör. 
„Ifáza nintsen - hangzik a vallomás - , hanem a szérűs kerti ben 
egy pelyva tartó gunyhóban kénteleníttetik tartózkodni." Egy 
másik tanú azt is hozzá tette, hogy a vejétől hallotta: „néha az 
ínség miatt harmad napig sem lát egy dnrab kenyeret." A földhöz 
való szívós ragaszkodás, a szegéuy, de szabad, állapot fel nem 
adása azonban ivadékaihan újra felemeli e családot. Az éhező 
R ákóczy Gábornak, akinek nagy11énjút különben a Podma11ic:.1ky 
család egy tagja vette nőü l, dédunokáju. táblabíxó, ennek u11okáj t~ 
pedig Rákóczy János, Pest megyei főjegyző.54 Az a bújdos6, 

6% Pest megyei lL. Nemesi irat.ok. D 5. 
5a Uo. R. 6. 
5' Nagy Iván: Magyal'ország cse.ládai. Pest 1857-65. A Kovári famíliiíból 

való leszármazóst 1.: a Kubinyi család k ovál'i ágának levéltára, vö. 46. jegy-
zettel! 
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szabadságharcos, akinek rejtegetéséért később Madách Imrét az 
osztrákok börtön be vetik. 

tDe hael is tekintünk a végletektől, a középbirtokos nemesség 
életmódjáról való adatok még magasabb életnívó esetén is puritán 
egyszerűségről vallanak. A XVIII. század elején Pest városában 
lakó szolgabfrák, megyei biztosok lakásberendezéséről, használati 
tárgyairól való hagyatéki leltárak fényűzés nélküli életről beszél-
nek. A XVII. században még inkább fellelhető a pompakedvelés, 
a drágakövekkel kirakott, csillogó fegyverek, aranyos mosdó-
medencék emlegetése. 1735-ben azonban Kászonyi Tamás, Pesten 
lakó megyei biztos után lakásában csak puhafa, olcsó bútorok 
maradnak.55 Imre János alispánnak ezüstneműje sincs, és amije 
van, annak a gazdag, rác kereskedőnek köszönheti, akit apósának 
választott.56 A gazdagabb iparos-kereskedő polgárság pedig sem-
mivel sem jár kevésbé színes, prémes kabátokban és rézgombos 
dolmányokban, mint ezek a nemesek. 

Ha pedig vagyonosságukat nézzük, azt kell látnunk, hogy a 
puszta földbirtoklás és a telkes jobbágyok jelenléte sem tekint-
hető feltétlen jómód kifejezőjének. A Ráskai Balázs tárnokmester 
egyik várnagyától, Mocsáry Balázstól származó hírneves és a 
megyei életben sűrűn szereplő, tekintélyes birtokokkal rendelkező 
család sem él valami pompáza.tos körülmények között. Mocsáry 
László (1689-1759) például, alispánok unokája, jobbágyok 
földesura a Nógrád megyei Lipta-Geregén úgy él, hogy Losoncon 
veszi pénzért a kenyeret, mert annyi sem terem neki, amiből 
egyék.57 Ezen az állapoton az sem változtat, hogy ősöktől örökölt, 
arannyal kivarrt, drága szoknyákat és vállakat őrizget egy ládá-
ban. 58 Ezek családi osztály tárgyai. Nem arany és ezüst, hanem ón 
edényeket használt, akár a pesti alispán, Imre J ános. Készpénze 
pedig csupán annyi volt, amennyit egy kis erszénykében, halála 
után a vánkosa alatt találtak.59 

Mindezek egykorú tanúvallomásokból világosodnak meg nagy-
részben. Bármennyire is szigorúan hivatalosak ezek a tanúvallo-
mások, bármennyire is körülveszi az adminisztráció légköre, a 
tamfü emlékezései olykor olyan élményszerűek, hogy valósággal 

M Pl. Földváry György, a. T etéLlc11i fmnílitl lagjánuk végrcnJolet.e, lli:JJ. 
dec. 27. nemesi iratok. M. 39. Pest megyei Lt. Vö.: SóLér Ferenc Pest megyei 
alispán végrendelete, 1 707-ből. Dümmerth DeU16: Pest vá1·os társadalma 
1686-1696. Bp., 1968. 203-204., 208 - 209. 

56 Pest megyei lt. Polgári perek. 1726. nr. 14. 
67 Borosznoki János szolga és Ester András tanúvallomása, 1786. ápr. 6. 

l'cst megyei lt. Nemesi íni.tok. M. :rn. 
68 Uo. 
69 Ester And1·ás há.:ú szabó vallomása. 
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irodalmi forrásanyagot tárnak fel. A latinul nem tudó és magyarul 
valló, tehát iskolázatlan nemesek vagy jobbágyok már-már költői 
képeket jelenítenek meg az iskolázott, de költői hajlammal éppen 
nem rendelkező nótáriusok tollán.60 

* 
Milyen eszmei forrásokat nyitott meg az iskolázott, birtokos 

nemesség számára a hivatalos jellegű nevelés? 
Tudjuk, hogy a kötelező tananyag, úgy katolikus, mint prntes-

táns részen ekkor még a szigorú egyháziasság kötött szellemében, 
a szentírás és egyes klasszikus auctorok retorikai célzatú tanul-
mányozása mellett, sajátos múltszemléletnek, „nemzeti tárgyak" 
oktatásának nem adott helyet. Az is lehetetlen volt természetesen, 
hogy hivatalos helyen a nemzeti küzdelmekről, a Habsburg-kirá-
lyok ellen folytatott szabadságharcokról tárgyilagosan emlékez-
zenek meg. Rákóczit még a XVIII. század végi protestáns tan-
könyvek is lázadónak és országfolforgatónak emlegetik. 

Mária Terézia korára még a jezsuita nevelés szelleme nyomja 
rá bélyegét. Bár a királynő személy szerint nem szerette a jezsui-
tákat, és nem szerette szűkebb, udvari környezete, egyik legbizal-
masabb embere, Van Swieten sem - az iskolázásra való némi 
befolyásuk egészen feloszlatásukig, 1773-ig megmaradt. A XVI-
XVII. században a jezsuiták még a spanyol és az osztrák H abs-
burg-udvarok kegyeit élvezték, s mint királyi gyóntatók, még a 
nemzetközi politika irányításába is beleszóltak. Bár a XVlII. 
század folyamán már sokat vesztettek befolyásukból, szelleniii;é-
gük szilárd támasza volt a királyság és császárság intézrnényónek. 
Nemcsak az iskolák nagy részét és az egyetlen egyetemet tartot-
ták birtokukban az országban, hanem nagyszomlJati nyomdájuk 
és a rájuk bízott könyvcenzúra révén a szellemi élet egészére 
bizonyos felügyeletet gyakoroltak. Kezdettől arra törekedtek, 
hogy a nép szélesebb rétegeit is befolyásolják, ezért a magyar 
nyelvű hitszónoklásra és könyvkiadásra is nagy figyelmet fordí-
totLa.k. Diplomáciai ügyességük minden országba.n és minden 
helyen igyekezett az adott, viszonyokhoz alkalmazkodni, l~ j6nak 
ítélt hagyományokhoz kapc:solódni. Magyarországon is o:t.L teLték, 
a katolikus vallás minden külső és beli;ő megnyilatkozását, fol-
használ va a Habsburg-dinasztiához való feltétlen hűség ápolására. 

co A nomességvizsgáló tanúvallo.túsok iratai az egyes v(wmegyoi lovél-
tá1·akban. 
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Utolsó nagy tettük a XVIII. század folyamán, a magyan 
történeti iskola megalapítása. Bár szemléletmódjuk a múltban 
lényegében még mindig csak a királyok történetét látja, barokk, 
vallásos szellemiségük mégis olyan rést nyitott a nevelésben, 
melyen át a magyar nemesség „nemzeti jellegű" eszméi is utat 
találtak. 

Ez a rés a szentek és a hősök kultusza volt. A barokk vallásos-
ságnak ez az irányulása a tridenti zsinat után az ellenreformációs 
törekvések egyik nagy hatású eszköze lett. A szentek tisztelete 
ugyanis a történelem személyes vonatkozása.ib ra.gadta meg, s 
egy-egy nagy egyéniség előtérbe állításával eszményképet formált 
belőle a nevelésben. A kiválasztott és a nemzet jó emlékezetében 
élő személyiségek cselekedetei, követésre intő példái a múltat 
sokkal inkább az élményközelség melegébe tudták hozni, mintha 
csak pusztán elvont teóriá.kat és á ltalános hittételeket tanítottak 
volna. 

Nem véletlf'n. hog\ a renden belül a történettudomány inten -
zívebb mfrvclt~~1~t i~ n h<1ll11ndisták szentek életrajzának gyűjte
ménye indítnt t·1 •nc>a . ..\ •nódszer a.;i;onban kiterjedt nemcsak a 
szakszerű tud,.,mánv(lssá!!, hanem a történelemszemlélet kialakí-
tása irányában is. Lee:nag:vobb hatású eszköze nem a puszta. 
iskolai oktatás vagy prédikáció, hanem a megjelentetett könyveken 
túl az iskoladráma volt. A színjátszás mint míivészi eszköz, 
melyet a protestánsok is ml.íveltek, de melyre a rigorizmus ellen-
szenvvel tekintett, éppen látványos, élményi erejével nagy hatású 
eszköznek bizonyult, hogy a nemesi ifjúság történetszemléletét 
e1evonné tegye. 

Bár ezeknek a daraboknak szövegét általában nem ismerjük, 
tudjuk, hogy többnyire igen díszes külsőségek között zajlottak 
le, széles köríi meghívott, felnőtt közönség, előkelőségek jelen-
létében. Témájukat a fennmaradt címek is elárulják.61 Jegyzé-
küket áttekintve azt találjuk, hogy ezeknek az iskoladrámáknak 
jelentős része az első magyn.i· dinasztia, az Árpád-ház tagjainak 
életével foglalkozik. 

Mindez természetes is, mivel a magyar szentek életét kutató 
érdeklődés ebben a családban találta meg a nemzeti m(ilt vala-
mennyi valJásos tiszteletben részesülő alakját. A magyarokat a 
protestánsok hi tétől viss~rn,téríteni igyekvő jezsuiták ezért már a 
XVI. században felvették az Árpád-házi szentek tiszteletének el-
ejtett fonalát. A király- és a hercegnő-szentek kultuszának fe]. 

G• Takács Jó::.sef: A jezsuila iakolad1·t1ma 1581- lii:I. Dp., 19:17. 
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elevenítése azonban igazán csak 1686 után kö~etkezett be, s esz-
közül akart szolgáln i éppen I. Lipót vél'es kezű abszolutizmusa. 
idején a királyi tekintély megerősítésére a „lázadó haj lamú" és 
még mindig jelentős részben protestáns magyar alattvalók előtt . 
Legalábbis nem tarthatjuk vélotlennek) hogy I. Lipót az, aki 
kieszközli a pá.pától Szent l s1ván király kanonizálásának rtteg-
orősítésé't, és új lépéseket tesz 11 Nyulak-szigeti kolostorban el-
hunyt Mu.rgit hercegnő szentté avatására. A magyar szenteknek 
ezzel <~ rcncszá11szával hozható összefüggésb~ az is, hogy Hl92-ben 
jelenik meg H evenesi Gábor könyve a magyarországi szentein1)1 , 
mely ugyan vallásos célzatú munka, de bevezetésében má1: a 
magyar történet kutatásának elhanyagolásán sajnálkozik, s így 
nyitányául tek inthető az 1695-ben meginduló nagyB2abású magyar 
történeti adatgyűjtésnek. 

Ekkor, a XVIB. század els6 éveitől nő meg: ugrásszerűen az 
iskoladrámák témái között az Árpádok történetére vonatkozó 
érdeklődés, és tart szakadatJanul a jezsuita rend feloszlatásáig. 62 

Mint tudjuk, ekkor kerül előtérbe t'1jra a Regnum M:arianum-
eszmo is, ur. arra va,ló emlékezés, hogy Szent I stván• a~ orf:!zágot 
Szűz Máriának ajánlotta fel, s fennmaradása ennek köszönhető. 

A jezsuita. interpretáció természetesen mindezt aktuális-politi-
kai, vallásos-áhítatos és protestánsellenes oldalról szemlélte, s 
már-már t'igy mutatta lJe a jelennel összekapcsolva, hogy ezek az 
Árpád-házi király-szentek a Habsburgok előképei voltak, s ha• a 
xvm. században élnének, an'a intenék alattvalóikat, hogy enge-
delmes szolgá i legyenek a vallásos gondolat jegyében a bécsi 
udvar önkényuralmának. Egyes hitszónokok pedig, köztük éppen 
a híres veszprémi püspök, Padá.nyi Biró Márton, attól sem riadtak 
vissza a barokk vallásos politika hevületében, hogy a Mária olt"al-
mába ajánlott ország és az uralkodónő Má'l'ia neve között a11ailó-
giákat állítsanak fel. 

A jezsuita interpretáció azonban elfedte és eltorzította a való-
ságot. Bár A. szigorú cenzúra amúgy sem tett volna lehetővé vilá-
gos bcsr.édet, a szent-kultusszal egybekötött magyar történelmi 
személyiségek emlékének felidézése mégis kétélű fegyvernek bizo-
nyu lt. A Jati1111l t.udó, iskoláwLt nemesek ugyanis t udlmttúk , hogy 

G: 8zt·nl Js l vúnró l 174:}, l 7G4, ~Zt'll( Imréről 1728, 1 í:JG, 1 nn, l 74:l, 
l:izon) Lászlóról 1733, 1735, 1755, 175G, l 7G4, l 766-ban adnak oló clrámákat. 
Az Arpá<lok köziil még I . Béla ( l 708, 1728), Salamon ( l 732, J 759, akit mint 
későbbi állít <)lagos szent remct.~ t t.is7.l 1'1t ok), Imre és Endro ( 1 7!3 1, J 760), 
K álmán és J\lmcs (1754) 6s V. Jslvifo ( 1765) s:terepelnck. Dc bemutatnak 
thuabot. $;'.t. István apjáról, GézL' 14.·jOdt•loinről is ( 1 n:I), sót ' 174 7-bcn A f.lilá-
1·ól is . \ "ii. 1.'ukács: l. 111. 
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ezeknek a személyiségeknek életét nem lehet a bécsi udvar szája 
íze szerint magyarázni. Sőt, kultuszuk a Habsburg törekvésekkel 
éppen ellentétes. 63 

Nagy tévedés lenne ugyanis azt a nemesi nacionalista történeti 
szemléletet és öntudatot, mely a XVIII. században a jezsuiták 
segítségével kialakult, csupán mint általuk megteremtett, sajátos 
képződményt fogni fel. A jezsuiták csak felszabadították a múlt 
szellemeit, de úrrá lenni már nem tudtak fölöttük. Annál inkább 
nem, mivel ez a múltra való emlékezés már korábban, a középkori 
legendák és krónikák egymást követő sorában is megtalálható volt. 

A magyar nemes könnyen láthatta., hogy az első magyar 
királyi család jelentősége először is nem csupán szentté avatott 
tagjaiban rejlik. Másodsorban pedig arra jöhetett rá, ha addig 
nem tudta volna, hogy ezek az Árpád-házi királyok végezték el az 
ország függetlenségének teljes megszilárdítását. Főként pedig 
éppen a német császárokkal szemben mutatkoztak hajthatatlan-
nak, s minden idegen hatalmi törekvéssel szemben sikerrel 
védelmezték meg államukat. Mária oltalma tehát nem keverhető 
össze azzal az „oltalommal", melyben Mária Terézia részesítette 
az országot. 

Azt már a jezsuita iskoladrámák jegyzéke is mutatja, hogy 
pusztán a szentekre nem lehetett korlátozni a magyar történelem 
hőskultuszát. A skála a téma.választásokban is kiszélesült. Az ifjú-
ság összehasonlíthatta a 11em szent Árpád-háziak személyes hős
tetteit is a Habsburgok történetével, ahol hős i eszményképnek 
a.lkahnas személyiségeket aligha talált. I. Géza és Szent László 
történetéből, melyet különben 1733 - 1766 között hat ízben adtak 
elő a jezsuita. iskola-színpadokon, megtanulhatta, volt-e I. Gézá-
hoz hasonlatos Habsburg-király, aki lelkiismeret-furdalást érzett 
volna a korona elfogadása miatt, s amelyik nem tartotta volna 
magát móltónak az umlkodásra? Imre és End re történetének 
kapcsán azon is elgondolkozott, melyik Habsburg-uralkodónak 
lett volna annyi személyes bátorsága, hogy fegyvertelenül mer-
jen megjelenni az ellene felkelők táborában? 

Az Ái·pád-háziakon t úl azután megjelentek a nem:1.eLi múlt máa, 
jelentős személyiségei is. Mátyás k irályról, Hunyadi J ánost'ól, 

Ga A mugynr törLénclom 11yomt.a.tásb11n okkor hozzt1Jé rhct6 forrásai kü:t.i.U 
Turóczi J ános XV. századi műve volt. a legnépszerűbb, m ely lényegében 
Kézai és a. Képes Krónika anyagát közvetíte tte. Az első jezsuita. konvikt us 
Znióváralján Turóczit már 1590-ben m egsze1·ezte. Vö. : Diimmerth DezstJ: A 
budapest.i E gyetemi Könyvtár állományának ala.pjai. MKSz 1964. 30a - 304. 
De l 74G-ban jelent meg elc'.lszörSchwandtne r kiadásában az ekkor felfed eze tt, 
Anonymus is . 
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Dobó Istvánról és Zrínyi l\1.Jkl6sr61 emlékeznek meg még ezek a 
drámák, akik valamennyien hazát mentő cselekedeteket hajtottak 
végre. 
Mindezekből világos, hogy a nemesi öntudatnak és eszme-

világnak még gyökerei sem voltak összehasonlíthatók azzal, 
melyben Mária Terézia élt. Igaz, ez volt a hatalmasabb, a római 
császál'ságra visszany úlvA. A. régihh is, hár dinasztilnrn vonatkozás-
ban jóval ifjahh, mint n,z Árpádok története. De a maga világ-
uralmi m iszticizmusába.n személytelen is . A magyar nemesi 
eszmevilág minden misztikus vonatkozása, mellett is életszerűbb 
volt, mivel hősökön át fűződött a mülthoz. Ez a nemesség soha-
sem volt a spanyol etikett embere, s nem szokta meg, hogy térdre 
borulva közeledjék uralkodójához. Még a királyi koronára sem 
úgy tekintett, mintha azzal kizárólag az uralkodó rendelkeznék. 
S éppen ez a vonatkozás volt az, mely a legmélyebb szakadékot 
tárta fel Mária Terézia és a magyar nemesség gondolkodása 
között. 

* 
Abban a röpiratban, mely Kollár Ádám elkobzott könyvére 

felelt az 1764. évi országgyűlés idején, s melynek névtelen szerző
jét a bécsi udvar felháborodva, hasztalanul nyomozta, a Habs-
burg állás1)onttal szemben a magyar nemesség véleménye lep-
lezetlenül éles szembenállással mutatkozik. A Vexatio dat intellec-
tum címen ismert kis munka, mely Richvaldszky György tollából, 
de Barkóczy Ferenc esztergomi hercegprímás sugallatára született 
meg, mutatja, miként fogta fel a magyar nemes a korona jogát, 
és hogyan gondolkozott az önkényes, magát felelősnek nem hivő 
uralkodóról.64 

„A magyar szent korona jogi lényege - olvassuk itt - nem 
csupán királyunk személyét, hanem az ország előkelőit, báróit, 
mágnásait és nemeseit is jelenti .. . " A király nem veheti el a 
nemestől földjét, és nem is adóztathatja meg olyan birtok után, 
melyet a földesurak ősei vérük hullásával szereztek, mert ha ezt 
teszi, akkor lop. 

Míg tehát más országokban a korona eszméje megmaradt az 
uralkodó körüli mitikus elvonatkozásban, a korai magyar alkot-
mányos fejlődés azt eredményezte, hogy a nemesek is a korona-
jogok részesének érezték magukat. Mint fomeretes, ezek az elvek 

r.t Az 1764-ben keletkezett röpiJ:a.t kézira.t,ba.n terjedt, egy példányának 
szövegét fenntartotta. Kolinovics Gábor: Miscellanea. .. . e. kézira.tgyűjtemé
llyének egyik kötete, Egyetemi Kvt. K ézil'attár. G 96/II.(Ezt használt uk.) 
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már Werbőczi István 1514. évi l:lármaskönyvében olvashatók , de 
a Ve.-i:atio tovább fejleszti. 

·werbőczi szövege józan raciona,Jizmu::;t tükröz: „ ... hajdan, 
mi$iőn a magyar nemzet még pogány szertartássa.l élt, és nem 
}tir:ály, h~u~m .v~zér és.kapitffi,nyok igazgatása ,alatt állott, ezeket 
Hlette a törvény és rendelet szerzésének teljes joga. De miután .. 
szahad aka1~atukh6l királyt válas7,tának magulmak, attól 
fogiVa ... a törvény s:..:erzésének ... és a bírói hatalomnak összes 
joga az uralkodás és kormány hatalmával együtt e mi országmJk 
szent k<Honájának, mellyel Magyarország királyait meg szokt.ák 
koronáizni, hatósAgára, következésképpen ... királyunkra ruh.áz-
tatott át." 4ztán í_gy folytatja: „Mindazonáltal a fejedelem nem 
aUwt..})JLt .rendeleté)et saját elhatározásából és korlátlanul, fökép-
peJI ~ ,iiSteni .és erp.beri jogokJt.al ellenkező és az egész magyar 
nemz.et ősi szaba9ságát is sértő dolgok felől, hanem csak {1gy, 
ha meghívja és megkérdezi a .Jí).emzetet ... "65 

A Ve~:at·io azonban még tovább megy. Nyíltan megmondja 
azoknak a birtokosoknak véleményét, akiknek többsége, mint 
látnunk kellett, valóban a Habsburgok malmától függetlenül 
tartotta tulaj,dcmában az orsz~.g egy-egy darabját. A föld v.alódi 
tulajdonosa a nemessé.g, moodja a VexMio, a királynak csak név-
-leges jo,gai W}1nn.ak :Nem az országnak van sz.üksége a királyra, a 
.m~g~iwok ta-l_6,lhatnak m~gulrnak olyan uralkodót is, aki oksóhban 
v.édi ,meg joga~kat. 

NE\lll nebé,z felis.merQi, hogy a Vexati6ban, sőt, már elődeiben: 
a Hárrmaskön:y.vben és a ,krónikákban a természetesen nem rous-
sruv.u-i, ><le ,~rra, ,a 1;1zµv_er~ni.tá.s1-:gondolat bizonyos vonatkozásaibau 
liÓ.httngolliP;t,6 tAr&ad~li11i szerző.dés egy fajtájának gondolata 
lúsért. Az a gondolat, mely a mágikus-szakrális pogány hagyo-
mányokk..al szeJ'lJ.b~.u már a :X;LJI. századi Európában kimondja a 
bologl1aijskola taini~ásáb~n, hqgy a főhatalom forrása a nép k~.zé
ben 'lan. ;r~rm~szetesen a ~ö.zépkorban a..z eszme m~g ~észen 
más é~zj41:ásba.r~gy!!>Zódv,a jele:i;iik ,n;i~. De megléte könnyebpen 
s~.gíti 1 felvil.ágosi,Ilt formában való újjászületését a XVIII. század-
ban. Rousseau már így fogalmaz: „Minthogy egyetlen.embernek 
sinQs .... ~,1·mészeta,dta hatalma ember~ársai felett, .és 1uivel az erő
s,zaJ{ból semmif~e jog nem származi1at, az emberek közötti tör-
-vé,11iyes ha~lom·~gyetlen formája csak az egyezség lehet. "66 

Mint.lát.j,\J,k, a Jlatalom .eredetéről és ésszerű gyakorlásáról val-
lott szerződés-elvben meglepő a Rousseau-val való hasonlóság. 

os W. erbőczi: Tr.~par~itw;n . 2. pars, III. tit. l - 3. §. 
GG Rw.sseaii: ,'J'.ársa<la.lmi szerződés. J. 4. 
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Nagy különbség természetesen, hogy n lexatióban nem az egész 
nép összessége, hanem csupán a nemef'i kiYáltf-'ágokkal bírók 
szerepelnek e szerződés megkötésében. A Vexatio ihletője, Bar-
kóczy prímás bizonyára nem Rousseau-nak két évvel korábban 
megjelent művét használta forrásul, csupán az évszázadok óta 
meglevő fel fogásra támaszkodott, melyet Werbé'czi megsz ilá rdí-
toii. A XVIII. száza<l nemcsHégo azonban éppen néhá11y 6vvel 
kol'álilHLn, egy 1746-hnn J3éC'shen nyomtatáshan is megjelent 
magyar gestáhan igazolva lá.Urnl ta a föhatalomnak szerződéRhen 
való eredetét. Anonymus llgyanis ennek megfelelően írja le Almos 
fejedelemmé választását : a vérszerződést. 

Bármennyire is más forrásból táplálkozott a magyar nemesi 
felfogás, Rousseau gondolataival való hasonlósága életképes fejlő
dés csíráját jelentette számára a XVIII. században. A vagyon és 
a jólét által el nem csábított középbir tokos osztálynak hasznára 
lehetett, hogy ősöktől örökölt eszmevilágából nem volt nehéz 
megtalálni az utat R ousseau és a felvilágosodás zsarnoksá.gellenes 
gondolatai felé. Így kerülhetett SOI' arra, hogy előkészítette a 
polg{u·i fejlődést. 

Addig is, míg ez bekövetke;,,ett, míg megszülettek vezetésre 
alkalmas egyéniségei, megőrizte a folytonosságot, mely a XI X. 
században korszerühb társadalmi berendezkedést valósított meg. 
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F. CSAL~AK DÓRA 

TELEKI JÓZSEF KÖNYVTÁRA 

A Teleki családban gyakori József név viselői között a „korona-
őr" megjelöléssel szokták megkülönböztetni a legismertebbet, az 
egyházpolitika és az iskolaügy terén tevékenykedő Teleki Józsefet 
(1738- 1796). A maga korában irodalmi működését is számon 
tartották, az utókor érdeklődését azonban szinte kizárólag első 
nyugat-európai utazása idején írt naplójával keltette fel.1 

Több ezer kötetes könyvtárával, amelyből európai színvonalú 
mliveltségét merítette, mindeddig nem foglalkozott a szakiroda-
lom. Szarvasi Margitnak a XVIII. századi magyar magánkönyvtá-
rakat számba vevő munkája csak nyomtatott forrásokra támasz-
kodik, s mivel Teleki kö11yvtáráról ilyet nem találhatott, csupán 
futólag említi mint a Magyar Tudományos Akadémia későbbi 
könyvtárának alapját.2 

A könyvtár képe, állományának száma és összetétele a családi 
levéltár adataiból és azokból a kéziratos katalógusokból állapít-
ható meg, amelyek a Teleki család három generációjának külön-
féle könyvtárait leíró jegyzékek közül Teleki J ózsef gy(íjtemé-
nyére vonatkoznak, s ezek alapján vizsgálható meg az is, milyen 
céllal gyűjtötte Teleki a könyveket, változtak-e a gyűjtés szem-
pontjai élete során, milyen szerepe volt a könyvtárnak a korabeli 
magyar művelődésben, és mi lett a további sorsa. 

Teleki könyvtárának adatait csak olyan listák tartalmazhatták, 
amelyek 1796 előtt megjelent könyveket sorolnak fel. Ezekből a 
jegyzékekből kiderül, hogy nem egy, hanem legalább két, más-
más városban felállított könyvtára volt, amelyek összetételükben 
is bizonyos eltéréseket mutatnak, s hogy saját gyűjteményei mel-

1 Gabriel, Tolnai: La cow· de Louis XV. Jow·nal de voyoge du comte 
Joscph Teleki. Bp„ 1943. - Tolnai Gábor: Die Reisen József Telckis. Bp„ 
1956. Klny. - Fuhrmami Kamilla: Gróf Teleki József és a magyar - francia 
szellemi kapcsolatok. Bp„ 1929. c. munkája is főként az útinaplóból ment. 
Kivétel Iüusché Emil: Gróf Teleki J ózsof élete és művei Bp„ 1928. c. műve, 
amely Teleki élete későbbi korszakaival is foglalkozik. 

2 Szarvasi Margit: Mo.gó.nkönyvtáraink a XVIII. században. Bp„ 1934. 56. 
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lett egészben vagy részben megvásárolta mások kön~tárait is. 
A könyvtár a következő részekből tevődött össze: 

1. A marosvásárhelyi könyvtár. Állománya 1657 mű 2777 
kötetben. Kéziratos katalógusai, amelyek felállítás és szakrend 
szerint is közlik az állományát, 1782-ben készültek.3 

2. Az Erdélyi Magyar Theca. Feltehetően szintén a maros-
vásárhelyi Teleki-házban volt. 378 művet tartalmazott 413 kötet-
ben. Kéziratos katalógusa szintén a gyíijtemény 1782-es állapotát 
tükrözi.4 

3. A pesti könyvtár. 1782 után jött létre, amjkor Teleki állandó 
pesti szállást tartott fenn. Állománya 1721 mű 3231 kötethen ; 
kéziratos szakkatalógusa 'T'eleki halála után készüli.5 

4. Pesten volt Péczeli J ózsef könyvtárának külföldi könyv-
anyaga, 682 mű 1270 kötetben, amelyet Teleki Péczeli özvegyé-
nek kérésére vásárolt meg. Az özvegy előzőleg kiadta a könyvtár 
nyomtatott katalógusát.6 

5. 1792 után Teleki megvásárolta egykori titkára, Cornjdes 
Dániel magyar vonatkozású könyvtárát. Mintegy 2000 műből, 
kép-, érem- és kéziratgyűjteményből állt.7 

6. Feltehetően Pesten és külön volt felállítva a Schwandtner 
János osztrák történetíró könyvtárából megvásárolt 130 mű 215 
kötetben, valamint 20 brosúra 22 kötetben és 2 kötet, 8 fascicu-
lus kézirat.s 

7. Fennmaradtak adatok Teleki Szirákon levő könyvtáráról is,9 

de a sziráki könyvtár kézi1·atos katalógusa a XIX. századból szár-

3 A f<>lállitás szerinti katalógus: M:TAK Kézirattár Bibi. 2 - r. 6. 2. sz. 
a S.tak szerint i Bibi. 2-r. 4. J 1. sz. Ez utóbbi az egyetlen, amely címében 
viseli Teleki József nevét, a többi esetben csak következtetéssel lehet a 
ti1 lo.jdonost megállapítani. 

4 MTAK Kézirattár Bibl. 2-r. 4. 7. sz. 
~ Katalógusa három, csekély különbséget mutató példányban maradt 

fenn: MTAK Kézirattár Bibl. 2-1·. 4. 1. és 10. sz., ill. Bibl. 2 -r. 6. 3. sz. Hogy 
a két könyvtár Marosvásárhelyen és Pesten volt elhelyezve, a Bibi. 2 -r. 
6. l. j elzetű katalógusból derül ki. 

G Catalogus Librorum venalium dofuncti CL Viri Josephi Péczeli ... 
Pozsony, 1793. A könyvtár m egvásárlásával kapcsolatos levelek: Teleki 
Jó~scf - Péczeliné Varjas Kalalinnak, 1793. VI. 12. és 1794. XII. 25. MTAK 
Kl\zirattár Ir. Lev. 4- r. 143. 

1 Cornides Daiiiel: 13ibliotheoo Hungariea. . . Pest, l 792. Az állomány 
:<t.ú.máHak pont.os megállapltú&it. neliezlti, hogy a műveket követ.kezolle· 
uül, egyszer művenként, máskor kötetenként írja le. 

• Catalogus Libroruro Viennuf' in Licit.atione Svandneriana ernptorum, 
1:~ aliorum. MTAK K éziratt.itr Bibi. 2-J'. 6. 4. 

»Az ogyik adat Ai·anka Györgytől szárm azik (közli Jane$6 Elemér: Az 
erJólyi magyar nyelvmívelő társaság fratai. Bukarest, 1955. J 95.), a másik 
Teleki Lászl6tól (MTAK Kézirattár Vegyes 2-r. 19. I.). 
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mazik . 1747 művet tartalmaz 4576 kötetben, ebből 400- 450 mCí 
XVIII. századi kiadás, amely a koronaőr Teleki tulajdona lehetett, 
de az évszám maga nem bizonyítja, hogy a könyvek már ekkor 
Teleki-tulajdonban voltak.10 

A továbbiakban Teleki József könyvtárának csak azokról a 
részeiről lesz szó, amelyek létrejöttében a tulajdonosnak személyes 
szerepe volt. A másoktól vásárolt könyvanyag ugyan szintén 
fényt vet Teleki könyvgyűjtő tevékenységére és szellemi érdeklő
désére - bár a könyvtárak megvásárlásával nyilvánvalótin 
anyagilag is támogatni kívánta halott barátai örököseit - , e 
tanulmány keretén belül azonban nincs lehetőség e gyűjtemények 
állományának ismertetésére. 

Teleki J 6zsef neveltetése, ifjúkori könyvgyújtése 

A Teleki családban - ahogy Bajza József tanulmányáb6111 is 
kitűnik - hagyományos volt a szellemi érdeklődés, a gyermekek 
gondos, gyakran a kor legmagasabb színvonalán álló nevelése. 
Apai ágon Teleki J ózsef már az ötödik generáció, amelyikről tud-
juk, hogy könyvtárat gyűjtött magának,12 s tőle is átvették gyer-
mekei és unokái a könyvek szeretetét. Teleki szellemi fejlődésére 
azonban nem a család apai ága hatott döntő módon, hanem anyai 
rokonsága, a Rádayak. Valószínűleg Teleki Sándor kemény tenné-
szete és az ebből eredő ellentétek okozták, hogy fia, László, Ráday 
Eszterrel való házassága után erős szálakkal kötődött felesége 
családjához. Ráday Eszter a feljegyzések szerint szinte még gyer-
mekfejjel segített apjának a könyvgyűjtésben, később a maga 
számára is létrehozott kisebb, kb. 250 kötetes, főleg vallásos mun-
kákból álló gyűjteményt.13 Teleki Lászlóról annyit tudunk csak, 
hogy férfikorában igyekezett jogi könyvekből kis könyvtárat sze-
rezni magának. A Ráday Pálnéból, Ráday Gedeonból és a Teleki-
házaspárb6l álló családi és szellemi körbe hamarosan bevonták 
Teleki László nagybátyjának özvegyét, Árva Bethlen K atát, 
a kor egyik legjelentősebb könyvgyűjtőjét, és papját, Bod Pétert 
is. K apcsolatuk alapja a pietizmus felé hajló vallásosság és a köny-

10 Tiszán.inneni Ref. Egyházkerület Nagykönyvtára, 1152. sz. kézirat. 
11 B ajza Jóuef: A Telekiek tudományos hatása.. Magyar Tudós T ársaság 

Évkönyvei. vn. 92 - 129. 
•: Herepei János: Adatok Tolcki Mihály és udv1na életéhez. (Adattúr 

XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. III.) 26. 
13 Eredetije a marosvásárhelyi Teleki Tékában, gépírásos másolata MTAK 

Kézirattár Ms 10.396/a. 
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vek szeretete volt, mindnyájan gyűjtöttek maguknak és egymás-
nak, elsősorban azonban R áday Gedeon mindnyájukénál jóval 
nagyobb szabású törekvéseit támogatták az Erdélyben fellelhető 
régi könyvek megszerzésével. Bod P éter, aki Ráday könyvtárának 
nemcsak gyarapítója, hanem egyik első használója is volt, Ráday 
Eszter könyvtáráról jegyezte fel, hogy tulajdonosa a maga gyö-
nyörködtetésére és mások hasznára gyűjtötte a könyveket. E 
családi-szellemi kör hatása a Teleki-gyermekek ne-velésében is 
érvényesült. 

A Teleki-fiúk Losoncon, a Rádayakkal szoros kapcsolatban 
álló iskolában tanultak, Teleki Eszter szülei távollétében Bethlen 
Kata oltalmába került, Józsefet pedig 15-éves korában nevelőjé
vel együtt néhány hónapra Bod Péterhez küldték tanulni. Teleki 
József legkorábban ismert levelei l 5 éves korától kezdve nagy-
bátyjának, R áday Gedeonnak szób1ak, s a családi híreken kívül 
fő témájuk a R áday-könyvtár gyarapítása: eladásra került ma-
gyar könyvekről, a Bruckenthal-könyvtár megvásárlásának lehe-
tőségéről, a Teleki-birtokokon talált római és görög pénzekről ír 
bennük.14 R áday viszonzásul a tanulásához szükséges könyveket 
szerezte meg unokaöccsének, a levelek másik fő témája éppen 
e könyvek kiválasztása és elküJ<lése. Teleki gyakran maga írja 
meg, mire van szüksége, valószínűleg aevelői választása alapján, 
máskor Ráday ítélete érvényesül. A pesti Mauss Gellért-féle 
könyvkereskedésben vett művek Debrecenen át jutottak el Er-
dély be, Szeremlei Sámuel vagy Domokos Márton főbíró házától 
a hazatérő tordai szekereken. Teleki tehát már t anulóéveiben kap-
csolatba került azokkal, akik élete végéig társai voltak egyház-
politikai működésében. 

A Rádaynak szóló levelekben - egyebek között - a janzenista 
Ro1Jin és A. L. Imhof történeti, a wolffiánus J. F. Stapfer és a kál-
vinista F. J. A. Turretini teológiai, az első német filozófiatörté-
nész, J. J. Brucker filozófiai és Chr. Wolff matematikai munkáiról 
esik szó. 

Első nagyobb könyv beszerzésére 1759 - 61 között, külföldi 
tanulmányútjával kapcsolatban kerül sor. Útinapl-Ojában15 nem 
szól könyvvásárlásról mint útja céljáról, alighanem azért nem, 
mert ez annyira természetes volt, hogy nem tartotta szükségesnek 
említeni. Nemcsak a családi hagyomány, a szülők, rokonok pél-
dája buzdította: Telekiné! sokkal nehezebb körülmények között 

14 .Rádo.y Gyűjtemény Leváltfu·a.. Teleki József levelei l'Ui<.la.y Gedeonhoz. 
15 iITAK K ézirat.túr Tört,. Nnpló 4- r. 1., 4-r. 3., 4 -r. 15. 
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uLazó szegény diákok is könyvekkel megrakodva térLek haza a 
külföldi egyetemekről, s nemcsak maguknak, hanem iskolájuk 
könyvtárának is hoztak könyveket. Teleki naplójában is találunk 
említést erről a szokásról: a regensburgi holland követ lelkészéről 
jegyzi fel, hogy a hazatérő magyar protestáns diákok nála szokták 
hagyni könyvesládáikat, amíg valamilyen alkalom lehetővé teszi 
a hazaszállításukat. Később Hollandiában mindennapos társa 
volt Kovásznai Sándor, a marosvásárhelyi főiskola majdani sok-
oldalú tanára, aki odakint gazdag könyvtárat szerzett magának. 
(Kéziratos katalógusa a Teleki-katalógusok közé is bekerült.16) 

Ha helyesen akarjuk értelmezni Teleki J ózsef naplóinak a könyv 
vásárlásaira vonatkozó adatait, érdemes szembeállítani ekkori 
helyzetét és körülményeit vele majdnem egyidős nagybátyja, 
Teleki Sámuel (1739- 1822) körülményeivel és lehetőségeivel, aki 
nagyjából ugyanazt az utat tette meg, mint ő, csak néhány hónap-
pal később indult útnak, és két évvel később tért haza utazá~áról. 
Az együtt töltött bázeli hónapok életük végéig tartó szoros kapcso-
latuk alapja lett. 

Teleki Sámuel Teleki J ózsef apjának legifjabb mostohaöccse 
volt. Fiatalon árván maradt, s az apja és idősebb testvérei közötti 
viszály miatt nem volt szorosabb kapcsolata féltestvéreivel és 
családjukkal. Így érthető meg a képzettségük és neveltetésük 
közötti különbség. Míg József gondos nevelés után sokoldJ,lú és 
meglehetősen korszeríinek mondható műveltséggel indulhatott 
kiilföldre, kiváló mesterek nevelték, mint pl. a Bod Péter által 
nagyra becsült Magdeburg K ároly (a.ki később katonai pályára 
lépett és tábornok lett), maga Bod Péter, sőt tanulmányaival 
szülein kívül Ráday Gedeon is tör6dött, húszéves korára tudott 
latinul, németül, franciául és románul. Teleki Sámuel viszont 
letette ugyan a vizsgákat a marosvásárhelyi kollégiumban, de 
mindazt, amit unokaöccse az iskolai tananyagon kívül közvetlen 
környezetében magába szívhatott, nem volt módja megtanulni. 
A latinon kívül más nyelvet nem ismert. Képességeik - Daniel 
Bernoulli egyik levelének tanúsága szerint17 - nagyjából egyfor-
mák voltak. Teleki Sámuel tehát küfföldi tanulmányútja során 
igyekezett pótolni neveltetése hiányait, ezért is maradt kint uno-
ka.öccsénél jóval hosszabb ideig. Ekkor, utazása idején azonban 

16 Catalogus Librorum Clarissimi P. quondam Alexe.ndri Kovásznai. MTAK 
K 6zirattár Bibi · · r. l. 

17 D r.iol B ernoulli lovelo Tolcl<i Si\muolnek. 1764. V. 7. Közli : G-ulyás 
J{ároly: gl'óf Toloki Sámuel levelezése k iilíöldi matematikusokkal. lYlathema· 
tikai és Physikai Lapök 1912. 218. 
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előnyt jelentett neki, ami korábban hátránya volt: a maga uraként 
annyi időt tölthetett külföldön, amennyit akart, annyi pénzt 
költhetett, amennyit tiszttartója a birtokok jövedelméből küldeni 
tudott : nem tartozott számadással senkinek. 

Józsefet viszont nemcsak hogy nehezen engedték el szülei az 
óhajtott utazásra - utolsó életben maradt fiúk volt 8 vagy 9 fiú-
testvér közül - , hanem tanulmányútja időtartamát is szigorúan 
megszabták, s a rendelkezésére bocsátott pénzösszeg sem volt 
túlságosan nagy. Ha lett volna is kedve nagyobb könyvvásárlá-
sokra, pénze nem volt rá: Telelci László az eredetileg 16 hónapra 
tervezett útra 1000 aranyat engedélyezett fiának, s ő a végül 
21 hónapig tartó utazása alatt nem sokkal lépte túl a kiszabott 
összeget. Míg Teleki Sámuel csak Bázelben 1000 magyar aranyat 
költött könyvekre, Teleki József - költségnaplója tanúsága sze-
rint, amely az illető helyen használatos pénznemekben közli az 
összegeket - összesen 184 rajna.i forint 35 és fél krajcár, ezenkívül 
Franciaországban 196 livre 15 sou ára könyvet vásárolt. 

Naplóiból megállapítható, hogy könyvvásárlásainak egy részé-
vel ugyanaz volt a célja, mint a naplóírással : ne merüljön feledés-
be, amit utazása során átélt, látott, tapasztalt, és később is feli-
dézhesse úti emlékeit. Így került a birtokába egész sor útikalauz, 
németalföldi, párizsi, itáliai utazásokról szóló útleírás - már első 
útján i::zereteit volna eljutw Itáliába, erre azonban csak évek 
múlva kerülhetett sor. Rendszeresen megvette a látottakat ismer-
tető könyTecskélrnt: a strassburgi katedrálisnak, a goudai temp-
Icm színes ablakainak, az amsterdami tanácsházának és füvész-
kertnek, az antwerpeni katedrális Rubens-képeinek leírását, a 
Luxembourg palota képtárának katalógusát. Ide sorolhatók a 
megvásárolt térképek, városképek, továbbá az épületeket, helyi 
viseleteket ábrázoló metszetek, amiket ugyancsak gyűjtött, s ide 
számíthatók azok az irodalmi műveket, főleg színdarabokat tartal-
mazó könyvecskék, operakották, librettók is, amelyeket gyakori 
színházi látogatásai alkalmával szerzett meg. 

Utazása előtt Magyarországon nem láthatott nyilvános könyv-
tárat, mert ilyen még nem volt; a családi gyűjteményeken kívül 
ismerhette esetleg a kolozsvári, marosvásárhelyi és nagyenyedi 
koJJégiumi bibliotékákat, amelyek azonban alighanem ekkor is olyan 
nyomorúságos állapotban voltak, mint évtizedekkel később, ami-
kor Kazinczy látta őket.18 Utazása előtti egyetlen, mintegy féléves 
bécsi tartózkodása idején viszont bizonyosan járt a császári könyv-

•s Erdélyi levelek. Kolozsvár, 1944. I. 63. és II. 93- 99. 
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tárban. Tanulmányútján egész sor főúri és tudós magánkönyv-
tárat, egyetemi, rendi és egyéb gyűjteményeket látogatott meg. 
Ezekről szóló feljegyzései általában - mint mindig - eléggé 
szűkszavúak és annyira általánosak, hogy érdeklődésének irányá-
ra nemigen lehet belőlük következtetni. Röviden ismerteti a látott 
ritkaságokat, kéziratokat, nyomt atványokat, ahogy vezetője 
elmagyarázta neki. Visszatérő motívuma viszont könyvtárakról 
szóló beszámolóinak, hogy jól vagy rosszul válogatott gyííjte-
ményt lát-e, s azt jó elrendezésben vagy hányt-vetett állapotban. 

Ez a szempont legalább annyira befolyásolta saját könyvvásár-
Jásait, mint anyagi erőinek korlátozottsága. Útja elejétől fogva 
megvan benne a törekvés, hogy áttekintése legyen a kiadvány-
termés egészéről, s ebből válassza ki a számá.ra fontos könyveket. 
Egyik első állomásán, Regensburgban siet megvenni a könyvkeres-
kedő katalógusát, és a továbbiakban is egész sor, főleg az 1750-es 
évekből származó német és holland kereskedői kafalógust vá~á
rolt meg, sőt köttetett egybe. Párizsi feljegyzése szerint megvette 
az Enciklopédia kiadásában részt vett két kereskedő, Durand és 
Briasson katalógusait. 

Sajnos a napló és költségnapló ala.pján nem lehet egészen rekonst-
ruálni vásárlásait. Néha - főleg egyedi darabok esetében -
közli a megvett könyv vagy könyvek szerzőjét, címét és árát, 
gyakran azonban csak általánosságban nyilatkozik: pl. „holmi 
aprólék könyvről", „egy frantzia könyvről", "egy'. haszontalan 
könyvről" ír. Éppen két legnagyobb vá.sárlásáról nem közöl sem-
miféle részletezést : a bázeli aukcióról, amelyen 57 forint értékben, 
tehát összes bázeli vásárlásainak jó harmadrészéért vásárolt, és 
a több napos amszterdami könyvvásárról, ahol 105 forintért vett 
könyveket. 

Könyvbeszerzéseiben tanárai és diáktársai is segítségére voltak. 
Egyik professzora, Jobann Rudolf Iselin, a bázeli egyetem jogta-
nára egy schaffhauseni aukción szerzett neki könyveket, olasz 
nyelvtanára több könyvet is vett neki, s az akkor Bázelben tanuló 
Nagy Sámuel, a későbbi bécsi református ágens is segítségére volt 
könyvek megszerzésében. Teleki viszont mások könyvgyűjtését 
segítette: felhívta pl. Ráday figyelmét fontosnak tartott kiadvá-
nyokra, és a nagyenyedi kollégiumnak szerzett meg bizonyos kért 
könyveket. 

Bázeli tartózkodása első idején angol és olasz nyelvet, jogot, 
matematikát és fizikát kezdett tanulni. A jog azonban, amelyre 
pedig későbbi pályáján szüksége lehetett, hamarosan háttérbe 
szorult, és minden erejét a természettudományok elsajátítására 
koncentrálta. Könyvvásárlásaiban is hasonló tendenciát tapasz-



talunk. Az első időben - miután beszerezte a mindennapi vallás-
gyakorlathoz szükséges énekesköuyveket, valamint a nyelvtano-
kat és a szótárakat - meglehetősen sokféle témájú könyvet vásá-
rolt: régebbi jogi munkákat: Jobann Gottlieb Heineccius és Hugo 
Grotius mtlveit, klasszikus auktorok kiadásait, s bár később is 
gyarapította könyvtárát Hyen irányban, naplójában főleg két 
témakörbe tartozó vásárlásait említi: a természettudományos 
műveket és a modern szépirodalmat, illetve a felvilágosodás iro-
dalmi és filozófiai műveit, amelyek ekkoriban, úgy látszik, legin-
kább érdekelték. 

Tanulmányaiban végül a természettudományokon kívül min-
dent elhagyott, könyvvásárlásaiban azonban nem korlátozta 
ennyire az érdeklődését. Figyelme kiterjedt a zenére, általában 
a képzőművészetekre, de els6sorban az építészetre, továbbá a 
színház, a helyi szokások, a kereskedelem, a kertművészet terü-
leteire stb. "így érthető, hogy könyvtárába bekerült az utazása 
során megismert országok földrajzával, történelmével, szellemi 
életével kapcsolatos számos mű, művészeti kiadvány is. 

Sokat megvásárolt - részben megkapott - mesterei munkái-
ból: Bázelben a Bernoulli-dinasztia több tagjának, J acob, J ohann 
és Daniel Bernoullinak mííveit, Hollandiában Musschenbroeck 
Elementa Physicaját, Párizsban pedig La Caille, Clafraut és La 
Condamine több művét vásárolta meg. Megvette a kortárs szak-
irodalomból Euler két művét - jogosan feltételezhető, hogy eze-
ket az ő könyvtárából ismerték meg először Magyarországon19 - , 
de L 'Hospital két munkáját, Franklin könyvét az elektromosság-
róJ, Montucla matematikatörténetét, az első ilyen tárgyú nagyobb 
vállalkozást. Különösen fontos volt számára D'Alembert részben 
már Párizsban megismer t mű vének, az Opuscules mathématiques-
nak a megszerzése, amelyet La Condamine küldött el neki P árizs-
ból. Ebben megtaláll1atta D'Alembert Daniel Bernoullival, Teleki 
bázeU professzorával vitázó tanulmányát, amellyel szemben Teleki 
a nyilvánosság előtt kívánta megvédelmezni mesterét.20 Gronovi-

18 M. Zempl,énJ olán: A magyarországi fizika. története a. XVTII. században. 
Bp., 1964. e. munkájában Foga1·asi Pap Józseffel kapcsolatban említi, hogy 
Euler műveinek ismerete Magyarországon még az 1780-as években is kor-
szerű tájékozottságnak tekinthető és kivételes jelenség. Fogarasi Teleki 
egyik legközelebbi embere volt, társa a Norma regia elleni küzdelemben, a 
még legköznapibb gondjaival is Telekihez fordult tanácsért és segítségért. 
~incs róla közvetlen adat, de bizonyos1·a vehető, hogy Teleki, mint; mások-
nak, neki is lehetővé tette könyvei használatát. 

2P F. Osanak Dóra: Teleki József szerepe egy 18. századi francia tudomá-
nyos vitában. Századok 1974. 2. sz. . 



us Bibliotheca regni animalis et lapidei c. gyűjteménykatalógusá
nak pedig, amelyet maga a szerző ajándékozott neki, alighanem 
szerepe volt Teleki természettudományos gylijteményének, Erdély 
első természettudományi múzeumának létrehozásában. 

Megemlíti az Oeuvres du philosophe de Sans-soucit, azaz Nagy 
Frigyes költeményeit, de számos más, cím szerint nem említett 
felvilágosult munkát is ismert és megvásárolt. Részben említi, 
részben kikövetkeztethető a naplóból, hogy ismerte Diderot 
Pensées philosophiques-ját, Rousseau Lettres sur les spectacles-ját 
és zenei tárgyú írásait, az Enciklopédia addig megjelent köteteit, 
és tisztában volt a mű nagy jelentőségével is - bár a Teleki-
könyvtár példányát nem ő, hanem fia vásárolta meg a XIX. szá-
zad elején.21 Montesquieu-nek Esprit des lois-ján kívül (1749-es 
kiadása volt meg Telekinek, első kiadása 1748-ból való) Défense 
de l'esprit des lois című művét is megvette. Már a regény megjele-
nése előtt számo11 tartotta a Nouvelle Héloise-zal kapcsolatos híre-
ket, megjelenése után rögtön megszerezte a művet. Ismerte és 
megvásárolta Voltaire több színművét és más Párizsban játszott 
darabok kiadásait, továbbá Marmontel több munkáját is. Külö-
nös jelentőségük van könyvvásárlásai között az angol irodalom 
alkotásainak. Az angol művek iTánti rokonszenve mélyebb volt 
a pusztán szépirodalom iránti érdeklődésnél. Egyik ezzel kapcso-
latos megjegyzése az angol politikai rendszer, az alkotmányos 
monarchia iTánti rokonszenvére utal, s Teleki - aki maga sose 
jutott el Angliába - nemcsak egész útja alatt tanulta szorgalma-
san a nyelvet, de huszonöt év múlva két idősebb fiát már Angliába 
kiUd.i tanulmányútra. Hiteles adataink ebből az időből csak angol 
szépirodalmi vásárlásairól vannak, de könyvtárában kiemelkedő 
számmal találhatók angol tudományos művek is. Bázelben meg-
v.ette Pickle históriáját, azaz Smollett nagy sikerű Peregrine P iclcle 
e. regényét, Párizsban pedig Richardson Európa-szerte magasztalt 
Sir Charles Grandisonját és Amaliáját, s Addison műveit. A mora-
lizáló szentimentális regényirodalom által hirdetett eszmények, 
úgy látszik, megfeleltek Teleki egyéniségének, egy későbbi levele 
tanúsága szerint polgári jellegüket is felismerte és elfogadta. 22 

Bizonyos, hogy ezeknél jóval több angol könyvet vásárolt: már 

21 Medgyesi Pál, levelei Teleki Lászlónak. OL P 654 12. d. 33. tétel. 
22 Teleki párizsi barátjának, Duvoisinnek szóló l 768. X . 29-i levelében 

frja gúnyosan Bánffi Dénes házasságával kapcsolatban : ,,Monsieur de Bánifi 
qui suivoit la grande mode de ne point aimer sa femme, ce qui seroit trop 
Bourgeois, mena une vie tres débordée ... " MTAK Kézirattár R.UI 2 ~ r. l 7. 



Bázelben a Burchard-féle aukción vett ilyeneket, Párizsban pedig 
Briasson „holmi és igen jeles Anglus könyvei" -ré51 ír, amelyeket 
drágaságuk ellenére meg szándékozik szerezni. Utazása alatt né-
hány ritkaságot is vásárol, bár kuriózumok gyűjtése nem volt 
szokása : a konstantinápolyi kiadásű francia nyelvű török nyelv-
tan is érdekességével keltette fel érdeklődését, nem tudhatta, hogy 
nyomdásza, Ibrahim Müteferrika egykori erdélyi református 
teológusból lett az első török nyomdász.23 

A könyvek már Hollandiában annyira megnövelték Teleki 
poggyászát, hogy elhatározta, nem viszi magával őket további 
útjára, hanem ottani magyar barátait kéri meg, küldjék el a ládá-
kat Bécsbe. Ha szerzeményei mennyiségileg nem is érik utol az 
enciklopédikus igényű könyvgyűjtők nagy könyvanyagát, a sok-
oldalú érdeklődésének megfelelő gazdag és változatos tartalmű 
gyűjtemény nagy szellemi értéket képviselt. A természettudomá-
nyos művek a tudományágak szükséges alapjait és néhány terü-
leten olyan új eredményeit tartalmazták, amelyek addig még alig 
jutottak el Magyarországra; a felvilágosodás irodalma, az angol 
és francia szépirodalom, politikai, filozófiai és irodalmi művek 
jövendő könyvtára korszerű profilját rajzolták ki. 

A marosvásárhelyi könyvtár és az „erdélyi magyar theca" 

Teleki 1759 júliusától 1761 április végéig tanulmányúton járt 
Nyugat-Európában; ennek során Bázelben töltött mintegy három-
negyed év után meglátogatott több kisebb német fejedelemséget, 
majd néhány hónapig Hollandiában időzött, s végül Párizsban 
tartózkodott több mint négy hónapot. Tanulmányútja végén né-
hány hétig szüleivel együtt volt Bécsben. A vámnál elfogott és 
visszatartott könyvcsomagjai kapcsán két alkalommal hosszan 
elbeszélgethet Van Swietennel, akiről naplójában meleg hangon 
emlékezik meg. Mária Terézia is audiencián fogadja. Valóban tett-e 
neki a királynő olyan ígéretet, hogy a vallás védelmében írott mű
vének további munkálataihoz minden szükséges, tehát tiltott 
könyvet is akadály nélkül meghozathat magának, ahogy később 
Teleki László írja apja életrajzában, 24 a naplóból nem derül ki. 
Nagy Sámuel egyik levele, amelyben Teleki megbízásából szerzett 

23 Aladár von Simonffy: Ibrahim Müteferrika, Bahnbrecher des Buch-
drucks in der Türkei. Bp., 1944. 

21 T eleki Lász/,ó: Leb ensbeschreibui1g des R eicbsgra.fen Joseph Teluki von 
~zék . Siebenbürgische Quart.alschrift 1801. ll 7 . 
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könyvekről ír Bécsből, ellene mond a családi legendának, mert ép-
pen effajta nehézségekről szól. 25 

A következő évek nem kedveznek a könyveivel való elmélyült 
foglalkozásnak. Először apja hivatali ügyei, majd más családi 
bonyodalmak, perek akadályozzák, házassága után élete jórészt 
Magyarországon telik, s a gyakorlati és több hónapos bécsi tartóz-
kodások is elszakítják Vásárhelytől. Továbbra is elsősorban a ter-
mészettudományok érdeklik, külfölcli tudós barátaival, a Ber-
noulliakkal, Clairaut-val, La Condamine-nel fenntartja a levele-
zést, de míg tanulmányútja idején a fizika és a matematika szinte 
fő foglalatossága volt, most egyre inkább valamiféle nemes szóra-
kozássá válik számára. Cornides Dániel, aki 1762 óta ismerte, 1765-
ben még így jellemzi egy barátjának szóló levelében: „un livre de 
Philosophie ou de Mathématiques a plus d'attrait pour lui, que 
toutes les anciennes monnayesensemble",26 sbár ez a két cliszcip-
lína mindvégig megtartotta a fő helyet Teleki szellemj életében, 
idővel más irányba is kiterjedt az érdeklődése, főképpen éppen 
Cornides hatására, aki 1766-tól l 785-ig titkári címmel Teleki házá-
ban élt, s urát minden utazására elkísérte. Érdeklődésének új irá-
nya nem volt előzmények híján: Bod Péter tanítása lehetett az 
alapvetés s amikor Cornides mindennapos szellemi társa lett, s 
Teleki állandóan közvetlenül értesült eredményeiréSl, maga is 
egyre jobban érdeklődött a magyar történeJmj múlt iránt. Rajta 
kívül legközelebbi családtagjaib61, nagybátyjáb61, Ráday Gedeon-
ból és apósából, Róth Tamásból álló kis szellemi kör alakult Cor-
nides körül, akik személyesen és levelekből értesültek újabb felfe-
dezéseiről s megvitatták őket. Teleki Cornides révén került kap-
csolatba egy sor hazai tudóssal: Pray Györggyel, Horányi Elekkel, 
Szarka Jánossal, Benczúi· Józseffel, Felmer Mártonnal, Czirbesz 
Jónás Andrással, Weszprémilstvánnal,settől fogva az ő munkás-
ságukat is számon tartotta. Utazásai és közéleti tevékenysége 
során maga is megismerte a külfölcli és magyar gyűjtemények
ben - a velencei Marcianában, a milánói Ambrosianában, a pár-
mai hercegi könyvtárban, szlavóniai levéltárakban, Pannonhal-
mán és Bécsben - a magyar múlt írásos emlékeit. Mindez nem 
maradt hatástalan könyvtárára sem : Cornides hatásának tulajdo-
níthatjuk a marosvásárhelyi könyvtár mellett kialakított „Erdélyi 
):(agyar Thecát", amely nagymértékben a felsorolt tudósok mű
veiből és külfölcli szerzők magya.rországi vonatkozású, főleg törté-

is Nagy Sámuel levele Teleki Józsefnek. J 763. II. 11. OL P 654 9. d. 
31. létel. 

so Cornides Dán'iel levele Dobai Székely Sámuelpek. 1705. lV. 15. MTAK 
Kézirat.tá.r L:. Lev. 4.-r. 57. III. 
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neti és jogi műveiből áll. Bizonyára Cornides hatására - talán 
közvetlenül az ő használatára is - érdeklődött Teleki egy ragusai 
magyar történeti vonatkozású iratokkal teli láda megvásárlásának 
lehetősége iránt, s ez indíthatta arra, hogy Pármában másolatot 
készíttessen a hercegi könyvtárban őrzött korvináról. 27 

Teleki maga is tudatában volt az érdeklődésében végbement 
változásnak, ő maga azonban így fogalmazta meg: „a mesure gu'on 
avance en age, une passion plus noble et plus grande qui est d'etTe 
utile occupe la place de l'envie et de l'orgueil. . . " (ti. mások nagy-
szerű alkotásai iránt érzett irigység és a szellemi gőg belyét).28 Ez 
a vallomása szorosan összefügg a leveleiben található, egészségére 
vonatkozó közléseivel. Teleki gyakran és hosszadalmasan beteges-
kedett, éveken át fáradt, kedvetlen volt, s nagyon betegnek tudta 
magát. Ez lehetett a fő oka, hogy számos, őt intenzíven érdeklő 
téren nem telt az erejéből aktivitásra, megelégedett a tájékozó-
dással, s tevékenységét nagyrészt olyan területekre koncentrálta, 
amelyeket érzékeny lelkiismerete és moralista beállítottsága első
rendű kötelességként jelölt ki számára. Ez elsősorban a protestáns 
egyházak szabad vallásgyakorlá.sáért való küzdelem, másrészt má-
sok szellemi működésének támogatása volt. Mecénási tevéke11y-
sége nagymértékben megszabta könyvtára arculatát, a.z általa 
támogatott fróknak és tudósoknak számos könyve és kézirata ke-
rült a Teleki-gyűjteménybe. 

* 
A marosvásárhelyi könyvtár állományának nagyságáról és 

összetételéről a kéziratos katalógusok alapján tájékozódhatunk. 
A katalógus 1782-ben készült, hogy milyen célból, nem tudni. 
A szakrendszer gondos és elvszerű kidolgozása arra vall, hogy Te-
leki alapos és áttekinthető jegyzéket kívánt kapni gyűjteményéről, 
a katalógus készítésének első célja tehát az anyag számbavétele 
volt; közrejátszhattak azonban pedagógiai meggondolások is a 
gróf részéről: a katalógus elkészítésével ugyanis az akkor Maros-
vásárhelyen tanuló két idősebb fiát, a 18 éves Lászlót és a 14 éves 
Istvánt bízta meg, valamilyen jutalom ígéretével. Nyomtatott 
katalógus kiadására Teleki nemigen gondolt; eddigi adataink sze-

27 A ragusai irfltokról: MTAK Kézirattár Vegyes 4 -r. 39. és Tört. 4 - r. 4 . 
- A korvina-másolat ról: Vegyes 4-l'. 39. 

28 Teleki J 6zsef levele Socin, Abelnek, 1777. II. 19. MTAK Ké:úrattár RUI 
2 - r.17.II. 
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rint fia, Teleki László foglalkozott először a gondolattal Széchényi 
Ferenc könyvtára katalógusának megjelenése hatására. 29 

Volt-e része Teleki Józsefnek a katalógus készítésében? Való-
színűleg volt, legalábbis szellemi megtervezésében, ha a kivitele-
zésben nem is. A vásárhelyi katalógus készítését a két fiú bizonyo-
san nevelőjük segítségével végezte, de ők csak végrehajtották az 
előfrt feladatot. Először a felállítás szerinti jegyzéket, a helyrajzi 
katalógust készítették el, sorban lefrták a műveket a „theca" , majd 
„ordo" rendjében. A katalógus hátlapjára felírták a szakcsoporto-
kat, minden csoportot egy betű-, szám- vagy egyéb jellel (kereszt, 
kettőskereszt stb.) jelölve, ezeket a jeleket utólag a helyrajzi kata-
lógus tételei elé vezették be, s ennek alapján sorra véve az azonos 
jellel ellátott tételeket, készítették el a szakkatalógust. Igen sok a 
téves szakbeosztás, amit részben hiányos nyelvtudásuk okozha-
tott, részben az, hogy a könyvek címéből nem mindig állapítható 
meg pontosai1, hova is sorolandók, s így néhány mulatságos és 
primitív félreértés csúszott a szakkatalógusba. Számos tételt egyál-
talán nem tudtak meghatározni, ezeket egyszerűen nem vették 
fel a szakjegyzékbe, amely így kevesebb munkát tartalmaz a fel-
állítás szerintinél. (1483 művet 2497 kötetben 1657 művel, 2777 
kötettel szemben.) Ebből arra lehet következtetni, hogy talán 
csak a felállítás szerinti katalógus készült Marosvásárhelyen, a 
szakjegyzéket már annak alapján valahol másutt készítették, a 
problematikus esetek nagy részét ugyanis a könyv follapozásával 
meg lehetett volna oldani. Nem meglepő, hogy a két fiú munkája 
meglehetősen primitív, módszerében átgondolatlan és logikátlan, 
kivitelében pedig rendetlen és kapkodó. A szakcsoportok kijelö-
lése viszont logikusan gondolkodó, rendszerezésre képes, tudós 
egyéniségre vall. Teleki ekkori mindennapos környezetében csak 
Cornides Dánielnek lehet a munkát tulajdonítani, a katalógus 
szellemi megtervezőjeként csak ő vagy maga Teleki J ózsef vehet6 
számításba. 

A szakrendszer nem egyezik meg egyik ismert XVIII. század 
végi magyar könyvtár katalógusának rendszerével sem. Rendsze-
rezési elvei viszont kielemezhetők egy, a vásárhelyi könyvtárban 
őrzött könyvecskéből, Formey: Oonseils pour former une bibliothe-
que peu nomb1·eus emais choisie c. munkájából (Berlin, 1755.). A 
szerző hugenotta származású tudós volt, a berlini akadémia örökös 

29 Teleki József levele Teleki Lászlónak. Bécs, 1782. IV. 5. Románia SzK 
Aka<lémiája Kolozsvári Fiókja Történeti Levéltára. A Teleki család kendi-
lónai levéltára. Levelezés. - Teleki László levele Széchényi Ferencnek. 1802. 
XU. 2G.1VITAK Kézfrattár Vegyes 4-r. 15. II. 
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főtitkára, a xvm. századi tudomány szorgalmas népszerűsítője, 
a francia enciklopédia egyik legtermékenyebb munkatársa. A fel-
világosodásnak ahhoz a mérsékelt szárnyához tartozott, amelynek 
képviselői közüJ kerültek ki nagyrészt Teleki párizsi tudósbarátai 
is. A vásárhelyi könyvtárban több más műve is megtalálható. 
E népszerű munkájában, amely címében viseli célkitűzését, a fel-
világosodás szellemében kívánja támogatni a magánkönyvtárak 
létesítését az egyén és a társadalom javára, mert - mint írja -
az ismeretek gyarapításával a szív is nemesebbé válik. A könyv 
egyébként Teleki Józsefnél alacsonyabb szellemi színvonalú, jó 
hú.zhól való irodalom- és tudománykedvelő hölgyek és urak tanács-
adója kíván lenni. Teleld műveltsége a műben feltételezettnél mé-
lyebb és alaposabb, tudományos tájékozottsága szakszer('íbb és ön-
állóbb volt. Könyvtára jóval terjedelmesebb a Formey által java-
soltnál ( ő 2 - 300 könyvet egy életre elegendőnek tart olvasói 
számára), összetétele pedig gazdagabb és igényesebb. H aszonnal 
forgathatta viszont a kötet által javasolt szerzők jegyzékét, és 
Formey elvei alapján készítette el a maga szakcsoportjait - nem 
a könyv függelékében közölt szakcsoportokat vette át, hanem a 
kötet bevezető fejezetében kifejtett elvek szerint alakította ki a 
magáéit, vagyis alaposan áttanulmányozta a művet, és a szerzőnél 
következetesebben valósította meg az előszóban körvonalazott 
elveket. 

A bevezető fejezetben ugyanis arról van szó, hogy a könyvek 
általában két nagyobb csoportra oszthatók : egyik a mindennap, 
állandóan vagy legalábbis gyakran használatos műveké, melyekre 
mind rendszeres tanulmányoknál, mind gyors utánalapozásnál 
szükség van. Ilyenek a lexikonok, szótárak, compendiumok és 
egyéb hasonló munkák. A másik csoportba tartoznak a tulajdon-
képpeni „művek", amelyekből a városokban élők közkönyvtárak-
ból és barátaiktól sokat kölcsön megszerezhetnek; nem lehet, de 
nem is kell valamennyit megvásárolni. Ez az alaptétel Formey 
később közölt szakcsoportjaiban már nem tükröződik, az ő 12 
szakcsoportja hagyományos módon a szentírással és teológiával 
kezdődik, a jog és orvostudomány összevont csoportjával végző
dik, s közben főleg az olvasmányosabb műfajok, mint költészet, 
ékesszólás, regény stb. képeznek külön csoportot. A Teleki-könyv-
tár rendszere viszont csak Formey elvei szerint érthető, s bár a 
katalógus hátlapján egyszerű felsorolásban közli a szakcsoportok 
elnevezését, helyesen értelmezve két főcsoportot és ezeken belüli 
alcsoportokat kell megkülönböztetni : 
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[A. 1.) Dictiona.ria et Historia 
Litteraria 

[A. 2.) Historia Politica. 
[A. 3.) Historia.Ecclesiastica 
[B. l.) Theologici 
(B. 2.) Libri Philosophici et quidem 

Logici et Metaphysici 
(B. 3.) Le. lVIorale (!) 
[B. 4.) J u.ridici 
(B. 5.) Physici 
[B. 6.) i\Iathemo.tici 
[B. 7.) Medici 
f B. 8.) Cla.ssici Auctores 
(B. 9.] Humaniora 
(B. 10.) Miscello.noa 
[B. 11.] Libelli qui de mutatione hac 

r eligiosa ab anno 1 779 sunt 
edita (!) 

Művek száma Kötetek száma 

84 182 

264 515 
83 136 

161 213 

103 152 
30 38 

108 136 
86 136 
68 91 
71 135 

186 246 
147 237 
79 268 

13 12 
1483 2497 

Az első főcsoport tehát három egymást kiegészít() szakból áll. 
Az első, a Dictionaria et Historia Litteraria szak jelentős százalék-
ban kézikönyv jellegű műveket tartalmaz, tematikailag azonban 
jóval többrétű a címből feltételezhető állománynál. Különféle szó-
tárakat, pl. görög-latin, latin - német, olasz - latin-francia, 
francia - latin , angol- francia nyelvűeket. Görögül tudomásunk 
szerint nem tudott Teleki - e nyelv ismerete művelt körökben 
sem volt általános a xvm. században, de könyvtára kétnyelvű 
görög - latin kiadványaihoz megszerezte a szükséges szótárt. Ide 
sorolták Bayle Dictionnaire Historique et Oritique c. munkájának 
két kiadását (1702. és 1730.), Morerus: Le Gmnd Dictionnaire his-
torique-jét (1716) és egy sor szaklexikont : orvosi, filozófiai, föld-
rajzi, közgazdasági és kertészeti tárgyúakat. A XVIII. század jel-
legzetes vállalkozásai, az egyes tudományszakok történetét össze-
foglaló művek közül itt található Brucker Historia Oritica Philo-
sophiae és Institutiones Historiae Philosophiae c. munkája (1742„ 
ill. 1756.); az első Teleki ifjúkori tankönyve volt, később Augsburg-
ban járva személyesen is megismerkedett az idéSs szerzővel. Az 
ilyen jellegű míívek közé tartozik még Ch. A. Heumann: Oonspec-
tus Reipublicae Lilterariae (1746) és A. Saverien: liistoire des 
Philosophes Modernes (1764) e. munkája, továbbá az első mate-
matikatörténeti összefoglalás : Montucla Histoire de.s Mathémati-
ques (1758.), amelynek szerzőjét szintén személyesen megismerte 
Teleki Párizsban, s a birtokában levéS példány a szerző saját kezű 
javításait tartalmazta. 
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Itt találjuk Formey idézett művét a magánkönyvtárak felállí-
tásáról, P. P . Bosca De Bibliotheca Ambrosiana c. munkáját, 
amely Teleki milánói könyvtárlátogatása kapcsán kerülhetett a 
könyvtárba, J. Vogttól a Oatalogus Historico-Oriticus Librorum 
Rariorumot, az I ndex Libro1·um Prohibitorum 1744-es kötetét, a 
Sammlung von ungedruckten und raren Schriften című és más kata-
lógusokat. 

Számos életrajz és életrajz-gyűjtemény került a szakba: klasszi-
kus írók, neves festők életrajzának gyűjteményei, Richelieu bíbo-
ros és Hobbes élete, a természettudományok területéről pedig 
Gassendi: Vitae Tichonis, Oopernici, Penzbachii et Regiomontani 
c. műve (1655) . 

Itt tartottak nyilván sorozatokat és folyóiratokat, mint pl. az 
amszterdami N ouvelles de la République des Lettres és a M ercure 
Historiqiie et Politique évfolyamait vagy a szentpétervári aka-
démia Sermoneseinek egy kötetét, és nem egészen indokoltan eb-
ben a csoportban találjuk egy-egy szerző gyűjteményes kiadásait 
is, mint pl. a neves lipcsei teológus és klasszika-filológus, Ernesti 
N eue Theologische Bibliothek és N eueste Tlzeologische Bibliothek c. 
munkáit. Az elsőnek Teleki életében különös jelentősége volt : 
ebben jelent meg ifjúkorikönyvecskéjéről, az Essai sur la Foiblesse 
des Esprits-fortsról terjedelmes recenzió. 

Magyar szerzőktől származó, ill. magyar vonatkozású művek is 
helyet kaptak e szakban : Szenci Molnár Lexicon Latino-Hungari-
cumja, a Pápai-Páriz-szótár 1708-as kiadása, Bod Péter : .A szent-
írás értelmére nevelő lexikonja, Bél Mátyás: De vetere LiUeratura 
Hunno-Scythica Exercitatiója, Cvittinger Specimenje, Rotarides 
Lineamenta Historiae Hungariae Litterariae c. műve, H aner 
György Jeremiás: De Scriptoribus Rerum Historiae Hungaricarnm 
et Tr·ansihanicarum e. műve stb. 

A szak, kézikönyvek gyűjteménye lévén, nagyrészt modern 
munkákat tartalmaz: 84 műből 68 XVIII. századi vagy legalábbis 
XVIII. századi kiadás; csak 16 korábbi vagy datálatlan. 

A Historia Politica szak a vásárhelyi könyvtár legterjedelme-
sebb része. Igaz, hogy az e csoportba való sorolásnál már nagyon 
kevéssé tartották be a kézikönyv jelleget, ide osztottak be min-
den többé-kevésbé történelmi tárgyú művet, egyes országok, kor-
szakok, uralkodók vagy uralkodóházak történetével foglalkozókat 
is. Az Ausztria, Franciaország, Anglia, Németország történetét 
feldolgozó különféle munkákon kívül gazdag az olasz városáJla-
mok, Németalföld, Dánia, Svédország, Lengyelország, Csehország 
történetével foglalkozó s a török, római és zsidó történeti tárgyú 
műveikben is. Említésre érdemes fontosabb darabjai: Bossuet 
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Politique Tirée des Propres Paroles de l' Écriture Sainte (1721.); 
Pufendorf három munkája: a Oommentariorum de rebus Svecicis 
libri septem .. . (1686), a Historisch.e Einleitung (é.n.) és a Historia 
Europaea {1704.); Leibniz történeti tárgyú írásai közül a Scriptores 
Rerum Britnsvicensium (1704) és az Accessiones Historicae (1700). 
Voltaire munkásságát e szakban négy mű képviselte: Az Essai sur 
l'Histoire Universelle depuis Oharlemagne; a Précis du Siecle de 
Louis XV; az Histoire de la Russie sous Pierre le Grand és a tévesen 
idesorolt La P'ttcelle d'Orléans. 

A magyar vonatkozású művek közül itt található a nagyon is-
mert és elterjedt Historie delle guerre d'Ungheria (1685), az His-
toire d' Emeric comte de Tekeli (1693). M. Nitri: De Ultimo Bello 
Transilvanico et Hungarico (1666) stb.; a magyar szerzők fonto-
sabb művei közül Szegedi János Oerographia Hungarica (1739) 
Szerdahelyi Gábor Gelebr·ium Hiingariae Urbium et Oppidorum 
Ohorographia (1730), Schwandtner Scriptores Rerum Hungarica-
rum (1766), Horányi Elek Magyar országnak ... királyainak ... 
és kapitányainak emlékeztető koporsó köve és a Memoria Hiingaro-
rwm (1776), Pray György Annales Rerum Hungariae (1766) c. 
munkája. A szakban három kézfrat van , ebből kettő Bethlen 
János magyar történeti tárgyú míí.ve: a Res Transylvaniae és a 
Oontinuatio H istoriae Rerum Transylvaniae. 

A történelem szak kétharmad része XVIII. századi kiadású 
könyv, egyharmada XVII. századi vagy keltezetlen. 

A Histor·ia .Ecclesiastica felerészben egyháztörténeti, felerészben 
egyházjogi munkákat tartalmaz, de a besorolás nem különíti el 
következetesen az ide és a következő, teológiai szakba tartozó 
könyveket. Mint a történelem szakra, erre is a sokféleség, változa-
tosság jellemző. Ez a rész sem szigorúan értelmezett szakgyűjte
mény, hanem sok irányú tájékozódás céljából összegyűjtött könyv-
anyag. A protestantizmus történetén kívül a katolikus és a keleti 
ortodox egyházak történetére vonatkozó műveket is tartalmaz. 
Több művel szerepelnek Friedrich Spanheim, a XVII. századi 
kálvinista ortodoxia képviselője, J. L . Mosheim, göttingeni teo-
lógus, a deizmus és vallási tolerancia ellenfele. Nagyobb számban 
találhatók angol teológusoktól származó munkák, pl. William 
Cave, a neves egyháztörténész főműve: ScriptorumEcclesiasticorum 
Histor·i.a Litteraria (1720) vagy Thomas Smith, a keleti egyházi 
kérdések szakértőjének munkája, a De Graecae Ecclesiae Hodierno 
Stat1i (1678). Megvolt a gyűjteményben a katolikus teológus és 
filozófiaprofesszor, Dupin nagy vállalkozásának , az egyházi szer-
zők összegyűjtött mll.veinek egy része, a Nouvelle Bibliotheque des 
Auteiirs Ecclesia.stiqites több kötete is. A katolikus egyházjogot 
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P . J. Riegger, a XVIII. század neves kánonjogásza és a Jréne]on 
köréhez tartozó C. Fleury képviselik. Magyar vonatkozású művek: 
a gyuliLfehérvári Oanones Ecclesiastic-i 1649-ből és Sándor Ferenc 
Historia Doctrinae Proteíilantium (l 7a8} e. műve. 

A Theologic·i szaknak az eredeti szándék szerint a második, az 
ún. „művek"-et tartalmazó szakok sorát kellene megnyitnia., 
anyagát tekintve azonbrtn már a két clfüő csoport is inkább ezek 
kör.é sorolható. A teol<igiai rész terjedoJmes gyfijtemény, a poliLiJcai 
történet és a klasszikus szerzők csoportja utá.n szám ba11 a harma-
dik. Ebben találjuk a v:1sárhelyi könyvtár egyetlen jelzett ősnyom
tatványát: Opera Beati Ansel11ii Episcopi Oantuariensis (Nürn-
berg, 1492); bár lehetséges, hogy két másik, évszám nélküli „lit-
tcris goth icis" megjeg_vzéssel ellátott leírás mögött is ősnyomtat
vány rejtőzik. Nyolc különféle bibliakiadás közül az Erasrnus-
kiadású Újtestanienlwn érdemel külön emlitést, a többit nyelve 
miatt (angol, francia és latin nyelvűek) vásárolta meg Tele-
ki.,~ három mn.gyar nyelvíi KároU-biblict XVITC. századi ki-
n.dasu . 

E szakban, a többihez viszonyítva, jóval nagyobb számban van-
nak XVI- XVII. századi kiadású művek. Ezek közül legnevezete-
sebbek - de más hasonló könyvtárakban is általában megtalálba-
tók - Luther, Kálvin, Béza, Erasmus, Faustus Socinus művei. A 
janzenizmussal kapcsolatos munkák közül kiemelkedik Arnaulcl 
névtelenül kiadott La Perpéti1ité de la Foi de l'Eglise Oatlwliq11e 
(1664) c. műve. Feltíí nően sok angol teológus található a hittudo-
mányi művek szerzői közt (Robert South, Gilbert Burnet, Cotton a 
leghíresebbek). K özüllik azonban többet - bár papi emberek vol-
tak - nem teológiai művük képvisel; Robert Lowth-t, a püspö-
köt és jeles orientalistát pl. nagy jelentőségű héber költészeti kiad-
ványa, W. Dawes összegyűjtött munkái teológia i művein kívül 
költeményeit is tartalmazzák, Prideaux ide sorolt műve is történeti 
tárgyú munka. Számos, adeizmussal foglalkozó kiadvány található 
a könyvtárban, amelyek Telekit feltehetően a kinyilatkoztatást 
védelmező ifjúkori munkájának, az Msprits - forts-nak újabb átdol-
gozása miatt érdekelték. 

A katolikus teológiai irodalmat Bossuet Oraisons fiinebres 
(1731) és Mxpositio Doctrinae Oatolicae GaUicae Lat·ina című latin 
fordítá.sban, Nagyszombatban kiadott mlíve képviseli, a XVIII. 
század szerzőit pedig a kor két lúres jezsuita teológusának, H. 
Busenbaumnak és A. M. Merznek egy-egy munkája. Említésre 
érdemesek még I. G. Canz és F. J. Jerusalem Leibniz és Christian 
Wolff t anait a teológia területén népszerfisítő művei . 

Természetes, hogy a teológia i szakban aránylag jelenWs szám-
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ban találhatók magyar szerzők m{1vei is: Szegedi Kiss István 
Asscrtio Vera de Trinitatc 1576 és Theologiae Sinccrae Loci Gom-
nmnes 1608; Sz. Bernard atyának szép áhítatos elmélkedései 1649 ; 
Rosaeus Alexander V irgilii Evangelizantis Ghristiados Libelli 
1656 ; Medgyesi Pál Imádkozásra és Predicatiora való mesterséges táb-
lák 1650). Maróthi György két könyvének, A ·soltároknak négyes 
nótái (1743) és a Szent Dávid zsoltárai (1764) címííeknek megléte 
a zene iránt fogékony •releki érdeklődéAé1·e mutat. n.z egyházi ének 
szín vonalá11ak ernelésére törek vő Marót hi mfivei idinL. Bod PéLe1· 
A sunt bibtiúnak históriája ( 17 48) e. műve és 'J'clck i Mihály felett 
elmondott prédikációja, valamint Ráday P á l Lelki hódolása (1765) 
személyes vonatkozásúak. Több egyéb mű között ide sorolták a 
scriptorok Bessenyei György Az embernek próbája (1772) című 
munkáját is. 

A Philosophia, logica et metaphysica szakban „kla.<;szikusokat" 
a lig találunk. Egy Aristotelész-kötet, Montaigne esszéinek Pierro 
(;oste jegyzeteivel megjelent XVTII. századi kiadása. Pa.c;cal Pen-
.sées-i és :Fénelon Oeiwre.s Spirituelles- je, valamint Dénwnstrat-ion dr 
t'Existence cle Dieu e. művei sorolhatók ide. Több, a cartesianus 
filozófiát képviselő munka van e részben: nevezetesebbek pl. 
Fontenelle névtelenül megjelent L'Entretien sur la Pluralité des 
M ondes-ja és l\falebranche La Recherche de en Vérité c. könyve. 
Legga.zdagabban Christian Wolff és köre vau képviselve: Wolfftól 
magától 9 művet találunk, a vele kapcsolatos irodalomból pedig 
J3aumeister JJ}lernenta Philosophiae W olf'ianae és F. Forster: Br-
1racltt1mgen11.ber die natwrliche Religion ( 17 51). Lci b n íz művei köz iil 
a T!teod-iraea (németül) és műveinek gyűjteményes kiadása szere-
pel még. Francia fordításban birtokolta Teleki Locke Bssai Philo-
sophique conrcrnant l'JíJntendement Iiunu.tin (1735) és eredetiben a 
Posthumou.9 Works (1708) e. munkáját. William Dcrham művei 
( Astrotheologic, Théologie Astronornique és ThéologiePhysique) mint 
a fiziko-teológia, a modern természettudományos eredményekre 
épülő vallásos világkép népszerűsítő kiadványai érdekelhették. 
Említésre méltók még: LambertPhotometrie és Oosmologi"8che Brie-
/e c. munkái s l\1endelssohnnak Philosopl!isclze Schri/ten és Phti-
don, oder i'tberdie Unsterblir,hlceit der Seele (1770 és 1769) e. m(í -
vei. 

A JJf omLe szak jó része, 25 mű XVID. századi munka, ennek is 
fele 1'750 után jelent meg. Vegyes tartalmú és jell~gű e sza,k: ide 
sorolták pl. Bacon Sennoncs /ideles ethici, polilici. . . (1644 ), 
Hume P ensé,es Philo.qophiqucs et Morales (1767); Locke Unterricht 
1•on der lCrziehun(J der ){inder és Fénelon /J}rziehitng der Töchter e. 
m íí vei közös kötetben megjelent kiadását; Theoph rasius és Ln. 
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Bruyere Oai·acteres-jeit (1697), Petrarca De remediis ntriitsque 
fortunae e. dialógusait, Marmontel Oonles JWoraux (1765) és Dix-
merie Oonles Philosophiques et Moraux c. műveit (1769) . 

A Juridici szak anyagában négy különféle kiadású Tripartiturn 
és egy Oorpus Juris mellett néhány, többnyire Teleki által meg-
látogatott város, ill. ország helyi jogára vonatkozó művet találunk 
(F frenze, Genf, Bern, Írország stb. Oorpus Jitris Germanici) . A jog-
tudomány k lass:r. iknsait J oha11 n Got.Uieb H einecC'ius 7, Hugo 
Grotius pedig 3 mílvével képv iseli. A szak legjelentékenyebb rés:r.e 
azonhan inkább n. jogelmélet;, jogfilozófia, ill. morálfi lo:r.Mia tárgy-
körébe tn.rto:r.6 m ílvek hől á.11. Megvolt a könyvtárban Baltasa.r 
Gracian műve latin fordításban Aulicus sive de P1·udentia OivUi 
címmel, H obbes Elementa Philosophica de J itre (1696); Milton : 
Defensio 1Jro Popitlo Anglicano (1651), Hume Discoitrs Politique c. 
könyvei (1755) stb. Pufendorf két mlíve található: De Officio 
Hominis et Oivis és De Jiire Natiirae et Gentium (1741 ill. 1744). 
Christian vVolfftól az Institutiones Juris Naturae et Gentiwrn 
(1754). A francia felvilágosodás alapvető miívei közül ide sorolták 
Montesquieu L'JiJsprit des Lois {1749) és .Défense de l'liJsvrit des 
Lois (1749) e. munkáit, Rousseau Le Oonlrat Socialját (1762). A 
későbbi dátummal megjelent jogi munkák szinte kizárólag ma-
gyarországi és ausztriai vonatkozásúak, amelyekre Telekinek 
közéleti tevékenységéhez elengedhetetlen jogi tájékozottsághoz 
volt szüksége. 

A P hysici szakcsoport tulajdonképpen csonka : éppen a Teleki 
érdeklődésében jelentékeny szerepet játszó természetfilozófiai 
művek egy részét sorolták a filozófia szakba, így a két csoport 
együtt tartalmazza a könyvtár ilyen jellegű munkáit. Itt találjuk 
Bacon mlíveinek hat kötetes gyűjteményes kiadását 1684-ből , a 
Noviim Organum (1645), a Sylva Sylvarum (1661) és a De Digni-
tate et Augmentis Scientiarum (1645) c. műveit; Descartes Princi-
pia Philosophiae (1656) c. kötetét, egy Oornpendium Philosophiae 
Oartesianaet, J. Schotanus : ExegesisinOartesium e. művét ; Rohault 
Physica Newtoniana c. cartesianus szellemű könyvét, a newton-
iánus Clarke fordítá.sában30 (1718), Newton : Philosophiae Natitrali.s 
Principia lrlathematiccíját (1723), Voltaire : Elemens de la Philo-
sophie de Newtonját (1738); :Boscovich: Philosophiae Naturalis 
Theoriá-ját, S'Gravesande : Physices Elementa Mathematica Experi-
mentis Oonfirma.ta e. művét (1730). Teleki párizsi mestereinek már 
említett munkáin kívül Franklin mi1vét az elektromosságról, egy-
kori bázeli tanára, Soc in a Teleki grófok számára tart.ott kollégiu-

ao M. Z emplén .Tolán: J. m. 2 1. 
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mának kötetben kiadott anyagát (Anfangsgrümde der Elektrizitiit, 
1777), Joseph Priestley, az oxigén felfedezőjének B eobachtungen 
über verschiedene Gattung der Luft (1778-1780)-ját, Henry Baker 
két művét a mikroszkópról (1754 és 1756), s idesoroltak több 
különféle mezőgazdasági tárgyú munkát is a XVIII. század fejlet-
tebb gazdálkodá.sra törekvő szakirodalmának terméséből : a borké-
szítés, selyemhernyó-tenyésztés, talajjavítás és kertészet szak.mun-
káit. A magyar könyvek száma e gyűjteményben igen szerény : 
Pósaházi Philosophia Naturalis (1667), Szatmári György fordításiL, 
az Angliai méheskert (1768.) és Molnár János munkája, az első 
magyar nyelvű fizikakönyv, 1777-ből. 

A M athematici szak fontosabb darabjai egy XVIII. századi 
kiadású Euklidész, Galilei művei (1656), Descartes Geometriája, 
Newton: Aritmetica Universalis ésThe Chronology of Ancient Kings-
doms Amended e. műve (1728), Boscovich Dissertationes Quinque 
ad DioptricamPertinentes (1769) Leibniz és JohannBernoulliCom-
mercium Philosophicum et Mathematicitm (1764) és L eibniz összes 
műveinek genfi, 1768-as kiadása. Nagyszámú kötet tanulmány 
útján megismert mestereitől és az általuk ajánlott szerzőktől szár-
mazó műveket tartalmaz: Christian Wolff, Euler, La Caille, ChLi-
raut, L'Hospital, Daniel Bernoulli, akinek Hydrodynamicája 
(1738) és D' Alembert Opuscules Mathématiques-je (1763) Teleki. 
különös, személyes érdeklődésére is számot tarthatott. A csillagá-
szatot Christian Wolff, L a Caille, Hell Miksa, Gassend.i, Lalande, 
Bleau frásai képviselik. Ebbe a csoportba sorolták a Teleki mű
vészi ízlésére hatással levő építészeti műveket: Vígnola Regeln der 
5 Ordnung der Architekturjának 1717-es kiadását, Palladío Bau-
kunstját (1697), M. Capra Architectura Italiae (1761) és L. Ch. 
Stern: Architectura Militaris (1720) e. műveit. A matematikába 
került D'Alembert Elemens [!]de Musiques-je (1762) és egy kötet-
nyi hegedűszonáta, amely bizonyosan Teleki hegedűtanulmányai 
anyagához tartozott. Kár, hogy nem közli a katalógus a zeneszerző 
nevét, nem lehetetlen, hogy bázeli nyilvános fellépése során e szo-
náták egyikét játszotta Teleki. Magyar szerző műve Horváth K. 
Jáuos exjezsuita egyetemi ta.nár Praelection:um Jf ec!tanicurmn 
71ars 1- 2 (1777) e. kötete. 

A ~Medici szak az ember- és állatgyógyá-sz<1.Li munkákon kívül 
zoológiai , botanikai és ásványtani, valamint kémiai műveket is 
tartalmaz. Teleki szempontjából jelentős La Condamine Lettres 
S'ltr l'Etat de l'Inoculation e. munkája, a himlőoltással kapcsolatos, 
Európa-szerte élénk v itairodalom egyik darabja, a már említett 
D' Alembert és Daniel Bernoulli közötti vitával kapcsolatos mű. 
Linné Pflanzensysternje és Mineralre'ichja (1777 - 1780, ill. 1777 -
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1797) e. művei közül az elsőből szerzett ismeretoit Teleki egyik 
moralizáló költeményébe is bedolgozta. Pápai Páriz Pax Oorporisá-
nak 1764-es kiadása, a korabeli magyar szakirodalomból pedig 
Mátyus Diaetetikája (1762) található meg a könyvtárban. 

Az .Auctores classici szak számban a Historia politica után a leg-
gazdagabb, bár Remmi nyoma anna.k, hogy Teleki s:r.ámára külö-
nösebb személyEIB jelentőséggel bírt. volna ez a. gyűjtemény azon 
túl, amennyire .. kora minden művelt emberének képzettsége a 
többé-kevésbé alapos klasszikus műveltségre épült. A klasszika-
filológia korabeli szakmunkáir61 gúnyosa11 nyilatkozik egyik leve-
Jében,31 amikor szembeállitja Euler világos okfejtésének hatá-
sát azzal, amelyet Burmann jegyzetes díszkiadásai vagy az 
Achilles papucsának formájáról írt értekezések tesznek rá. A sok 
modern kiadású kötet azonban arra vall, hogy elengedhetetlennek 
érezte e művek jelenlétét egy igényes könyvgyűjteményben. 
A könyvek számát az is növeli, hogy egy-egy szerző műve több 
különféle kiadásban is megtalálható. Egészben véve a címénél 
git?.dagabb és szélesebb körű e szak: legnagyobb számban ugyan 
az „auctorok", mégpedig főleg a. római irodalom képviselőinek 
művei talállrn.t6k meg, de bizonyos törekvés észrevehető a klasszi-
kus ókornak a klasszika-filológia tágabb értelmében vett teljes 
műveltségére vonatkozó művek gyűjtésére is (W. Fleetw-ood: 
I nscripti01iu1n A ntiquarum Sylloge 1691, Christophorus Cellariw-1: 
Geographia Antiqua 1732; Ezechiel Spanbeim: Dis8ertatio de 
Praestantia et usu Numismatum Anliqunrum 1706. stb.). "Minthogy 
Teleki görögül nem tudott, a görög szerzők javarészt latin fordí-
tásban szerepein.ok a gyfijteményben: Arisztotelész, Démoszthe-
nész, Euripidész, Hérodotosz, Homérosz, Plutarkhosz, Thuküdi-
dész stb. Kivétel néhány kétnyelvű, görög-latin kiadás: Pin-
darosz, Plutarkhosz, Szophoklész, Thuküdidész mt'.iveinek kia{fásai. 

A könyvek jelentékeny része a XVIII. században jelent meg, 
legtöbbjük jegyzetekkel. Teleki láthatóan nem fordított különö-
sebb gondot a legjobb szövegkiadások kivála.<>ztá8Úra, sok pl. a;i; 
„ad usum dolphini" kiadás, do megtn.Jálható néhány neves klasz-
i-;zika-filológus jegyzeteivel kiadott munka is: Hoinsius, J. li'. 
Uronov és Ernesl i jegyzeteive l. Megvolt a könyvtál"hiin a neves 
l11imburgi professzor J. A. Fabricius Bibliotlteca Latindja, és egész 
sor a korban divatos Thesaurus és Compendium. 

E szakban találjuk a firenzei Laurenziana egyik Vergilius-
kódexének kiadását és a velencei Marcíana görög kéziratainak 
kat-llcS!ruHát iH. H t fordnl elő a l<iinyvtár egyetlen olyan dnrabja, 

at Teleki Jó~~ur id. lovelo Soui11, AIJdw.;k. 



·amelynek bibliográfiai leírásában a nyomdász 11eve is szerepel: 
Nicolaus P erottus Oomiicopiae L inr;uae Latinae e. műve AJdus 
l\lanutius kiadásában. 

A könyvtár egyik leggazdagabb s egyben legmodernebb szak-
csoportja az ún. Humaniora. Meglehetősen sokféle az anyaga: 
találunk benne nyelv- és nyelvtan,könyveket, népszerű, a minden-
napi életben eligi1zító levelező és társalgási könyveket és nagy 
szúmban szépirodalmat is . A legtöbb munka francia nyelvű, ezeket. 
1t németek követik. Feltűnő, hogy míg a francia irodalom iránt 
Teleki ifjúkorától fogva órdeklődött, a német szépirodalom alkotá-
saira jobbára csak a 60-as évek végétől figyelt fel. A gazdag szín-
műirodalom megfolel a családi hagyományképpen örökölt rokon-
szenvének a színbá.zügy iránt, amelyet külföldi ólményei csak 
elményítet.tek. Voltaire nagysikerű T ancrede-je, Murmontel Béli-
saire-je, Moliere, Corneille, Riccoboni, Boursauld darabjai, gyűj
teményes kiadások , mint Gherardi Le Théatre Italienje, a párizsi 
olasz színházban előadott darabok gyűjteménye vallanak ilyen 
irányú érdeklődéséről. Goldoni vígjátékainak egykötetes gyűjte
ményét is megszerezte. A fran cia irodalom terén nem törekedett 
teljességre, szeszélyes válogatásban szerezte be könyveit: Fénelon-
nak a XVIIl. században nagyon népszerG T élémague-ja két kiadás-
ban is megtalálható, Kouveaux DialO(Jues des Morts e. művét is bir-
tokol ta. Boileau, Voiture, a két Corneille, Voltaire, Rousseau, Mar-
montel és Fontenelle műveit találjuk meg még a könyvtárban. 
A német irndalom. legfontosabb darabjai Klopstock Salarnonja 
(1765) és Die Lanzen (1773) e. műve, Zacharia Poetische Schrif-
tenje, továbbá Kleist, Gessner és H agedorn művei. A nemzeti múlt 
irodalma iránti korabeli érdeklődés is hatott Telekire: megszerezte a 
l l innesangerek mííveinek két gyűjtemónyét, Denis Ossian-fordítá-
sát és Die Lieder Sineds o. munkáját. - Az olasz irodalmat Dante, 
Ariosto, Goldoni képviselik, ra jtuk kívül kisebb, kortárs költők 
is, mint Clemente Bondi és P asseroni. Az angol frodalom alkotásai-
ból Milton Paradise Lostja,, Richardson Sir Charles Grandisonja, 
egy antológia, Swift, P ope és AI'but lrnot mű,eiből, a korban rend-
kívül népszerG Young szerepel, s Addison és Steele névtelenül 
megjelent Free - Holder oii l' Anglois Jaloux de la Libertéje (1727) 
francia fordításban . A Don Quijote két francia nyelvű kiadásban is 
megvolt. Számos, a korba,n népszerű gyGjtemény és antológia ke-
rült a könyvtárba s jó néhány-olyan divatos angol, fra ncia éS né-
met regény, a melyeket a?. irodalomtörténet nem tart számon. 

A Miscellanea szak jelentős részében olyan műveket tartalmaz, 
amelyeket a. lrn,ta.lógus k és;-;ítő i - úgy Játszik - ne111 tudtak hová 
besorolni , pl. L ocke művtlinek 1-740-es londoni, gyűjteményes kia.-
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dái:!u. és Del' Éducation des Enfans címen franciára fordított műve 
(1721}; Petrarca, Rabelais, P ope és Gellert művei, sőt Gyöngyösi 
költeményei is . Idesorolták az útleírások egy részét, a Teleki által 
bejárt országok leírásain kívül olyan műveket is, mint pl. görög-
országi, palesztínai és egyiptomi útirajzok. 

Kerültek ide folyóiratok és sorozatok : a Tatler négykötetes, 
1742-es kiadása, a lipcsei Acta Eriiditorum 1682-től 1763-ig, későb
bi kiegészítésekkel, az Histoire de l' Académie Franfaise 1692 -
1746. évi kötetei, amelyek a Francia Akadémián felolvasott műve
ket tartalmazták. 

A könyvtár külön említett utolsó csoportja 13 db vallásügyi 
harcokkal kapcsolatos brosúrát tartalmaz az 1779 - 1782 közötti 
évekből. 

* 
A vásárhelyi könyvtár nem enciklopédikus jellegű főúri magán-

könyvtár vagy tudós szakkönyvtár volt. Állománya tulajdonosá-
nak személyes igényei és érdeklődése szerint formálódott. Teleki 
egyénisége nagyon fiatalon kialakult, saját ügyeinek húszéves 
korában korát meghazudtolóan önálló és meglepően határozott 
intézője volt. Ennek egyik jellemző megnyilvánulása, hogy tanul-
mányútján az első hetek után határozottan az őt legjobban érdek-
lő diszciplínákra szűkítette tanulmányait, azokra, amelyek terüle-
tén a legmagasabb színvonalú oktatást remélhette. Könyvgyűj
tése azonban ekkor is szélesebb területet ölelt fel. Könyvtárában 
igen nagy azoknak a műveknek a száma, amelyekről pontosan 
megállapítható, milyen szerepük és jelentőségük volt Teleki szel-
lemi életében, milyen élmények keltették fel érdeklődését irántuk, 
de sok olyan is akad, amelyről ezt nem lehet tudni. Feltételezhető, 
hogy e könyvek egy része örökségképpen vagy ajándékként került 
a birtokába. Jelentékeny az olyan mű \Tek száma, amelyek a mű
veltsége alapjául szolgáló olvasmányok sorába tartoznak. Ezeket 
az állományrészeket egészítette ki egyéni gyűjtőmunkával, és ala-
lútott a maga sajátos érdeklődésének megfelelő, meglehetősen gaz-
dag, de teljességre nem törekvő gyűjteményt. Más korabeli főúri 
magángyűjtők könyvtárához hasonlítva a vásárhelyi könyvtár 
anyaga „modern "-nek mondható, egyetlen ősnyomtatvány, kevés 
XVI. századi könyv található benne. XVII. századból származó 
vagy XVII. századi szerzők XVIII. századi kiadású művei már 
nagy számban előfordulnak a gyűjtemény minden szakjában. 
Természettudományos felfogása - külföldön szerzett műveltsége 
révén - magyarországi viszonylatban modernnek tekinthető; 
mind a társadalom-, mind a természettudományok terén sok irá-
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nyú érdeklődéssel szerezte meg saját korának újdomiágait, sköHy\·-
tára jelentékeny részére jellemző, hogy nem elsősorban szimpáLiái 
vezették könyvvásárlá~á.ban, hanem érdeklődéso 6s tájékozódási 
igénye alakította ki gyűjteménye arculatát. Ezt példázzák töb-
bek között Voltaire-nek a gyűjteményben nagy számban található 
művei, akit Teleki ifjúkorától élete végéig kiváló drámaírónak 
tartott, történeti és filozófiai műveit azonban nem kedvelte. 

Nem öncélú enciklopédikus gyűjtőszándék, hanem sokoldalú 
érdeklődés a lakított a ki a könyvtár sokarcú képét. Bibliofil haj la-
mokat nem á rul el a gyűjtemény, sem korai kiadái;okat, sem tar-
talmi szempont ból érdektelen ritkaságokat, sem híres nyomdák 
alkotásait nem gyűjtötte , - a katalógusban az egyetlen Aldi na 
megjelölése tanúskodik arról, hogy egyáltalán számon tarLotta 
az ilyen könyvek különleges értékét. A könyveknek mindenek-
felett a tartalma érdekelte: a klasszikus auktorok kiadásaiban 
számon tartja ugyan a katalógus, kinek a kia-Oásában és jegyzetei-
vel jelent meg a mű, de általában nem törekedett különlegesen 
értékes kiadások megszerzésére. Még a művek eredeti nyelvű 
kjadása sem volt számára elsőrendíien fontos: sok esetben ol van-
kor is megelégedett fordításokkal, amikor az eredeti mű nyelvét 
éppúgy ismerte, mint a fordításét. Angol művek németül és fran-
ciául vagy franciák németül nagy számban megtalálhatók a 
könyvtárban. - Vásárhelyi könyvtárában nem kezelte külön 
a nem túlságosan sok kéziratot és a magyar szerzők alkotásait. 
Svájcban készültek ugyan számára aranyozott bőrkötések, Teleki 
nevét, akkori jelmondatát és családi címerét feltüntető superexlib-
risszel, később azonban ezek mellé a díszes kötetek mellé papír-
kötésű és fűzött könyvek is kerültek a polcokra. Kéziratos kataló-
gusaiból kiolvasható a könyvtárteremnek bizonyos szimmetriára, 
tehát külső harmóniára törekvő elrendezése. A könyvek A- N-ig 
terjedő betíikkel jelzett t ékákban álltak, amelyekből kettő, az 
ABC és HJK jelzésű, egybeépített, hármasosztá.sú polc lehetett. 
A polcok több variáció szerint is ell"endezhetők úgy, hogy szabá-
lyos rendet képezzenek. Hat-hét soros, feltehetően nyitott polcok, 
egy könyvekkel, kéziratokkal megrakott asztal - oz volt a könyv-
társzoba berendezése. Az egykori Szentgyörgy-Sze11tkirály utcai 
ház szerény méretei valószínűsítik, hogy Cornides már ekkor ga:1.: -
dag könyvgyűjteménye, amely a Teleki szolgálatában töltött 
18 év alatt ugyancsak Marosvásárhelyen volt elhelyezve, valamint 
Teleki természettudományos gyűjteménye, amelynek méreteiről 
nem tudunk, de amely kövületekből, ci;igákból, kitömött áUatok -
ból, halakból, kétéltűekből és emlősökből, valamint fizikai eszkö-
zökből állt, inkább külön helyiségben lehetett felállíiva. A könyv-
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tárról szóló korabeli ismertetés, 8enkő T ransili:aniájának néhán.v 
sora, sajnos, inkább csak említés a gyűjteményrőJ.32 Annyit közöl, 
hogy Marosvásárhelyen, a „vulgo Teleki-ház nominata" épületben 
található Teleki József „selccta bibliotheca"-ja, s ugyanitt van 
elhelyezve Cornides magyaL' vonatkozásokban páratlanul gar.dag 
gyűjteménye is. A megkülönböztetés - egyrészt Cornides szak-
tuclósi könyvtára anyagától, másrészt a kötetben ugyancsak emlí-
tett erdélyi Teleki Sámuel-föle könyvtártól , 11melynek napról 
napra való gazdagodását említi 'Benk{} - arra vall, hogy maga is 
észrevette, vagy tudomására. hozták a Teleki József könyvtárát 
legfőképpen jellemző vonást, teljességre nem törekvő válogatott 
jellegét. 

* 
Az „Erdélyi Magyar Theca" létérő l és külön kezeléséről ']'eleki 

gyűjteményei sorában az osztozással kapcsolatos feljegyzések 
tudósítanak. Katalógusa, „Bibliotheca Hungarica" címmel közli 
á.llományát, de sem elbelyezésél'ől, sem egyéb adata.iról nem közöl 
semmit.33 Jórészt, de nem kizálólag mag.var szerzők, nagyobbrészt 
nem magyar nyelven kiadott munkáiból áll a gyíijtemény, nagy 
részét a magyar történelem, kisebb részét az egyháztörténet, jog, 
irodalom, földrajz, botanika , mineralógia, asztronómia tudomá-
nyos foldolgozásaj alkotják . A magyar vonatkozást meglehetősen 
tágan értelmezi: az osztrák történelemre, elsősorban a Habsbuxg-
uralkodókra vonatkozó könyveket, valamint a magyar őstörté
netről, a hunok, avarok történetéről, Dáciáról szóló műveket is 
tartalmaz. 

A könyvtár 378 műből áll 411 kötetben, ebből 32 kézinit külön 
listán szerepel , de néhány kér.irat a nyomtatványok között is talál-
ható. 1' ú1nyomó részben Ja.t in, kisebb részében német nyelvű 
művekből áll, jóval kevesebb er.eknél a magyar, elenyésző a fran-
cia művek száma. 250 megadot,t kiadási hely közül 110 magyar-
országi , 80 körüli a Németországban és Hollandiában, 60 körüli 
a Bécsben megjelent művek száma, de a külföldi kiadású művek 
egy része is magyar szerzők alkotása. 

A keltezett kiadványoknak mintegy fele, 145 db 1750 utáni mű, 
99 készült a XVIII. század első felében, 66 a XVII. századuan, 
8 pedig a XVI. száza<lban jelent meg. Az utolsó megjelenési év 

3: Rcnkú .József: T1-ansilvnnia, sivo Magnlls Tl'aosilvaniae Prinoipatus olim 
Dacia i\Cediterranea ... Bécs, 1778. H. 6 18. - A T eleki könyvlárúl'ól szóló 
rész magyarul : Magyur Hfrmundó 178 1. J 16. 

33 ErnlítéstJ : MTAK Kúzi1·att.air Bibi. 2 - r . 4. 8. sz. l 5. f. - Kalnlógusu: 
Bibi. 2-l', 4. 7. sz. 
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e gy űj teményben is 1782, 111int a vásárbelyi kön.vvtárnál, ami 
megerősíti a feltevést, hogy ez a könyvanyag is Marosvásárhelyen 
lehetett felállítva, mert gyarapítása u. másik gyűjteménnyel eg.v-
idó'ben szakadt félbe. Külön való felállítására csak abból lehet 
következtetni, hogy az osztozásnál a Corn ides-könyvtárn ál jóval 
kisebb értékű, de szintén különálló egységként említődik. 

A könyvek jellege ar ru, mutat, hogy e kis gyűjtemény Cornides 
hasonló, de jóval terjedelmesebb magyar könyvtárának hatására 
jöhetett létre. A magya,r szerzők között szép számmal vannak kép-
viselve Corn.ides barátai és levelezőpartnerei : Praynak pl. 13 mun-
kája található a katalógusban, Wagner K ároly 4, Weszprémi 
István, F elmer, Palma és H orány i 1 - 1 művével szerepel. Lehet-
séges, hogy a könyvek egy részét a szerzők ajándékba küldték 
Telekinek, részben éppen a könyvtárából kölcsönadott művek 
viszonzásául ; Corn ides levelezése töbh erre vonatkozó utalást 
tartalmaz. Magának Cornidesnek csak egyetlen munkája van 
e gyűjteményben. Megtalálhatók még természetesen Bél Mátyás, 
Hevenesi, Kaprinai, Katona, Bod Péter, K ollá r Ádám Ferenc, 
Benkő József és mások művei js, valamint külföld i és külföldön 
mílködő magyarország i származású tudósok munkái (Khevenbül -
ler, Schwandtner, illetve Schwartz Gottfried, Schmeizel, Schier stb .). 

Több olyan mlivet is felsorol a katalógus, amely a másik, vásár-
helyi gyűjtemény Historia Li tteraria és Historia P olitica szakjá-
ban már szerepelt. H ogy ezek duplumok voltak-e, nem állapítható 
meg; mindenképpen feltűnő, hogy bár külön magyar gyűjtemény·· 
nyel rendelkezett Erdélyben, •releki mégsem szedette ki többi 
könyvei közül a magyar és magyae vonatkozású munkákat, s nem 
egyesítette őket. Talán az lehet a magyarázata, hogy nem élt 
huzamosabban Vásárhelyen, nem jutott ideje sokat foglalkozn i 
könyvtárával mint gyűjteménnyel ; csak olvasmá11yai összességé-
nek tekintette állományát. 

A katalógus 12 mű mellett megjegyzi, hogy r itkaság; néhány 
ezek között csakugyan az, mint pl. Heltai Krónikája 1575-ből, 
vagy anna.k tekinthette Bod Péter elkobzott műveit. Más esetben 
pl. Lampe egy háztörténeténél n.ligha indokolt ez a megállapítás. 
Megjegyzés nélkül említ viszont a katalógus egy azóta sajnos el-
kallódott értékes relicruiát, az első magyarországi folyóirat, a Tele-
ki nagyapja, Ráday Pál irányításával megjelent Mercurius Veri-
dicus ex Hungaria harmadik vagy három számát 1710-ből. 
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A pe.sti könyvtár. T eleki József rnecénási tevékenyséye és könyvtára . 
.A gyűjtemény további sorsa 

A pesti gyűjtemény katalógusában első látásra a vásárhelyivel 
egyező vonások a szembeötlőek, a kettő közötti különbség nem 
elsősorban annak a változásnak a tükröződése, amely Teleki érdek-
lődését kiszélesítette. E változás nem hirtelen és főleg nem előz
mények nélkül jött létre, hanem fokozatosan, az életkörülményei 
és környezetének alakulása során őt ért szellemi hatások révén, 
családi hagyományokra és ifjúkorában szerzett műveltségére épül-
ve, másrészt pedig már 1782 előtt bekövetkezett, és észrevehető 
volt, tehát hatása már a vá.sárhelyi könyvtár állományán is meg-
mutatkozik. A különbség a két könyvtár anyaga között inkább 
abban van, hogy míg a vásárhelyi könyvtár jelentős számban álta-
lános műveltséget nyújtó könyvanyagot tartalmazott (s e könyv-
anyag mellett természetesen megtalálhatók voltak benne a szelle-
mileg már kialakult Teleki személyes érdeklődésének megfelelő 
bizonyos speciális tárgyköröket gazdagabban s főleg modernebbül 
képviselő művek}, addig a pestibe a régebbi korok szellemi alkotá-
saiból Teleki az őt érdeklő, többnyfre alapvető, legértékesebb mű
veket vitte magával, vagy vásárolta meg újra, s érdeklődésének 
megfelelő arányban - néhány témakörben feltűnő gazdagság-
ban - az újabb, sőt a legújabb munkákat szerezte meg. A pesti 
könyvtár állományát kitevő 1721 mű közül 1131 mű 1750 utáni 
kiadású, tehát a gyűjteménynek mintegy kétharmad része a leg-
frissebb könyvekből állt. 

A könyvtárat feltehetően 1782 után állították fel Pesten, nem 
hihető azonban, hogy mint gyűjtemény is csak et.tő1 kezdve léte-
zett. Valószínűtlen, hogy Teleki 1762-től 1782-ig, az évenként 
több hónapra terjedő pesti és bécsi tartózkodásai idején vásárolt 
valamenny i könyvet Erdélybe küldte volna. Feltehető, hogy egy 
részüket Szirákon vagy később talán Ócsán helyezte el mindad-
dig, míg alkalma volt együttesen feláJlítanja könyveit új pesti 
könyvtárában. 

A pesti könyvtár szakkatalógu::;ába11 Teleki Józi;ef írá~ai mint 
a „boldog emlékezetű gróf" művei szorepelnek, Lehát a jegyzék 
Teleki halála, 1796 után készült. Sajnos a könyvLár felállításáról 
még annyi sem állapítható meg bel(5le, mint a vásárhelyi kataló-
gusból. Abból ugyanis tudjuk, hogy egy-egy könyv melyik téka 
melyik polcán állt. A pesti könyvek adatai után „jelzetként " 
csak „N°" és egy szám található, ugyanaz a szám a katalógusban 
6 - 7 alkalommal is ismétlődik: alighanem itt is szekrényen ként 
(de nem soronként) számozták a könyveket, minthogy azonban 
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a Rzekrényeket nem jelölték külön, csak megközelítőleg lehet meg-
álla,pítani, mcl;-.·ik s:dunokból állha.tot.t össze összefüggő számsor. 

A szakrendszer nem is luisonlít a vásárhelyihez, annak szak-
irodalmon alapuló, de magára a künyvanyagra kissé erőltetetten 
ráhúzott elveivel szemben ez a katalógus a gyűjtemény anyagából 
kiindulva megválasztott csoportokból áll - elsősorban a fő tudo-
mányszakok, aztán pedig n könyvtár „kü löngyűjteményei", ame-
lyekel; nem t.nrt a lmi , hanem egyéb jegyek: a. hungari ca - jelleg, 
kézira tosRág vttgy kn1dfl.lia.11 maradt, kötetlen álla.pot.nk szerin t 
cRnportosítot t,n.k. 

A könyvek srnkonkén t i üss7.etétele és számaránya. a következő 
képet adja.: 

Theologia 
Philosophia 
J>hysica és Ml\.ihemaiica 
Historiaés Geographia 
LiiLerainra antiqua 
Li ttcru t,,n·a 1·ecen t ior 
Poli ticaés Statis t ica 
;r uridici 
Medici 
Hnngaricn 
Mannsc1·ipt u 
Crucla 

Művek száma Kötetek száma 

154 
48 

107 
222 

77 
348 
197 
60 
37 

397 
35 
-:l-l 

1723 

229 
89 

27L 
458 
106 
520 
2fi3 

8:1 
48 

1005 
46 

113 

Számszedíen első helyre kerül a Hungarica szak, majd a vásár-
helyi Hitmaniora csoportnak megfelelő Litteratura recentior ez-
után a történelem és a politika, majd a teológia és a fizika-mate-
matika. Az abszolút számok azonban ilyen esetben nem mindig 
döntőek: a fizika- matematika esetében pl. e tudományok kisebb 
könyvtermése és az irántuk mutatkozó kevésbé általános érdek-
lődés jelentékenyebbé teszi Teleki gyűjteményét, a filozófiai mű
vek fontosságát pedig emeli az, hogy sok új, modern, mégpedig 
a filozófia történetében számottevő mil van köztük. 

A teológiai szak Bossuet és Fénelon több munkáját, a francia 
protestá11s tudományos és vitairodalom képviselője, Jean Daille 
4 művét, a skót dominikánus J ohn Craig Theologiae Ohristianae 
Principia Mathcmatica (1699) e. munkáját stb. tartalmazza. 
A kor teológiai áramlatait Febronius OommentMius in s'uam 
Pcrtractationeni Pio VI. P. M. Submissam (1781), Jerusalem: Von 
der Kirchenvereinigung (1772), valamint Scheiben an Aloysius 
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Jfrrz 11>e grn dcr über die Religions-Vereinig'lmg gegen den lieiligen 
Abt Jerusalem gehallenen Streit (1774) képviselik. A vallási t.oleran-
<"itt kérdéöéYol lmpc:solat1Jan megtaláJjuk L udke Über Toleranz 
wut Gewissen/reihe'it (1744) c. könyvét. Neckernek, a neves poli-
tilrnsnak és pénzügyi szakembernek e szakban egy De l'lrnportance 
drw Opinions Religieiisrs ( 1788) C'Í mű vallási tárgy (1 mlíve volt 
l :llálhaló, melynek ma.gy:i1· nyelvíí kia.dá.qát. későhl1 Teleki támo-
~, Ll Irt. Tülih pré-diká<·it1gyííjtemény iH volt. a kiinyv lárl1an: pl. 
U. H. Zolliko lTCl', az ii1mepelt, sváj<·i Hr.6nok prédikác·iú- t::; imád-
H1í.ggy űjieményei (1784, 1785), viilttmint a híres a.ngul írt'ilelkész, 
Hterne prédikációinak német 11yolvű kiadása (1773). Itt őrzött 
'Teleki egy ős11yomtatványt : egy 1487-es velencei kiadású bibliát. 
Magyar vonatkozású mű több is van: nevezetes közülük lJilr. 
Rales' A nswer /o Dr. Scharp's T wo Dissertations A nswered B eing 
n WindicaJion( !) o/ l71e Etimology and Scri1Jt11re-Meaning o/ 
fl)/ohi111 and B„rith b!J George Kalmár (1751.), a neves nyelvész 
1ll ű ve. 

A /ilozó/in szakban (a Vásárhelyen található Tatlcr mellé) meg-
volt a Spectator 7 kötetes kiadása (1753), Leibn iz összes művei 
(i kötetben (1768), az Essai sur le Gout par Atexandre Gérard, 
A 1.l{J1nenté de trois Dissertations sur le méme sujet 11ar M. de Voltaire, 
J)' Alembert et de 1ll ontesquieu (1766). Ugyancsak kiegészítés a 
tanulmányútján szerzett Euler-művek mellé új műve, a Lettres 
a une P rincesse d' Allemagne sur Divers Sujets de Physique et de 
Philoso1,hie (1773). Mendelsohn művei iránti változatlan érdek-
Wdés6t pedig a M orgenstunden ( 1785) megszerz6se tam'1sítja. 

KiHönöse n jelentős, hogy megjelenésükkel egyid{)],en vagy 
kevéssel azután megszerezte magának Teleki Kant két munkáját, 
a f(ritik der reinen Vernunftot (178 1) és a Grundlegungen z11,r 
N etaphysik d~r Sillent (1786). Érdemes megjegyezni , hogy Teleki 
Kant első magyarországi hívei közül kettővel is kapcsolatban 
volt: Sipos Pállal és Márton Istvánnal. Említést érdemel még a 
gyűjtemény Herder-kötete: az Ideen zur Philosophie der Geschichte 
der MeMcltheit (1784). 

A matematika és fiz'ika szak a mát· korábban is ismort szerzők 
{1jabb vagy újabban megszerzett műveit tartalmazta: Musschen-
hroeck Dissertatio Physica Exverimentalis de Jlf agnete (175 1 ), 
L'Hospital márki Galculus Differentialisa, L a Caillo Astrono11iiae, 
Oeometriae et Physicae Lectiones JtJlementares (1757) e. munkája. 
:\émet kjadásban is megvásárolta Buffonnak a vásárhelyi könyv-
tár ban töredékes francia kiadásban meglevő művei t : a Natiir-
(fe8ch icltle, Allgemeine N aturgeschic71fe és N aturgeschichte der Vögel 
C'Ím(ícket (1784, 1785, 1786). Új munkákkal egészítette ki az 
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elektromosságtan tárgyköré\"el foglnlkoz6 korábbi gyfijteményét. 
Ez a.lighanem összefiiggött Hernou Ili tanácsával, aki azt a jánlottit, 
hogy matenmtilrn.i problémák helyett oloktromos kü;érlet ekkel fog-
blkozzék. Iclesorn l tt~k fJ kel'tészeti, 10 11üvényt.ermeszté1:1i, 4 álla.t-
tenyésztési, 4 bányáf1zati, 3 pil10észeti , 2selyemtenyésztési és erdé-
szeti munkát is. 

Joh:um Bcclonn.nn -nak, a neves giit.t.ingeni prof'e.~Hzonutk, aki -
nC'k hn.tására Teleki icWscl>h fin., Lás7.l6 n. szn.badkífo1íívcs.c.;ég iránt. 
érdoklé>dni kezdett, :3 mííve volL meg a könyvtárban: a Reitriiye z11r 
Verbessemny der l•'orstwissen.sdw,ften ( 1763), a Gmndsiilze der 
deutschen ].;andwirtsrlta/t (1769) és az Anleitu1'1{/ zitr Technologie 
(1777). Telekinek a technika teljesítményei iránti lelkes érdeklő
désérő l ifjúkori nap16it61 titkárának az utolsó utazásukról írt fel-
jogyzéseiig számos bizonyítéka van. Fennmaradt egy ilyen tárgyú 
szakvéleménye is, amelyet Battyhány Tivadar kerékkel hajtott 
hn.jótcrvével kapcsolatban készített. Könyvtárában pl. Montgol-
fier repülési kísédetoiről szóló művet találunk (1784), de infonná-
lódott a korában nagy port felvert válln.lkozásró1 egy utazó erdélyi 
diák leveléből is. 

A történelem- földrajz szak a pesti gyCíjteményben az egyháztör-
téneti műveket, litlefrásokat, életrajzolrnt és térképeket is magába. 
foglalja. Korának nagy egyéniségei közül Nagy Frigyes érdekelte 
különösen: Oeuvre«J poslhumes-jeit két, 15, ill. 12 kötetes kiadásban 
is megszerezte, s ugyancsak kétféle életrajza és levelezésének 
(Volta.ire-rel és de Ja Motte Fouquéval) is két kötete volt megtalál-
ha.t6 n. pesti könyvtárban. A Jahrb'ücher de1· Regierung Marien 
'l'heresiens (1776) és II. J"ózsef levele.inek kiadása (fiktív, konsta.n-
tinúpolyi impresszummal) haza i történelemmel kapcsolatos mun-
ldLlc Az életrajzok között első helyen XVI. Lajos életrajzai álla-
nak, 3 különféle kiadásban, német és francia nyelven. Ugyancsak 
a francia forradalom iránti érdeklődésére vall Girta.nner Hislorische 
Nachruhten und politische Betrachtungen iiber die /ranzösische 
Revolution (1793) e. művének megszerzése. Számos munka foglal-
lrnzi k a jezsuita rcntl történetével, feloszlatásával és VI. Pius pápa 
bé~s i uta.zásával. Több Amerika történetére vonatko?.ó művet is 
találunk a szakban, de megvette Mumtori 10 kötetes forráskiad-
ványát, a. Rermn llalicarwm Scriptorest is. 

J\líg \' ásárhelycn nlig egy-két térkép volt a birtokában, a pesti 
{.<yííjteményben egész sor különféle atlasz található. Az itteni úti-
kü11yvek - néhány kivételtől eltekintve (egy svájci, két itáliai, 
egy Casselt és v idékét i smertető, amelyek általa bejárt v idékeket 
írtak le) inkább távoli országolrnt is m.ertettek (Spanyolország, 
Al'áhin., Oroszország, nz Északi -tenger vidéke, Ceylon, Kelet- és 
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Nyugnt-I ndia stb.). Tévesen ide sorolták - a szet·ző nevének fel-
1 iintctése nélkül - Sterne ál-(1tirajzának, a Sentiniental Journey-
nek Yoricks empf'indsame R eisen durch Frankreich und Italien e. 
német fordítását (1780). 

A Liiteratura antiqua szak nagysága a vásárhelyinek felét sem 
éri el. Az itt található műveknek is csak kis része új szerzemény, 
inkább a fontosabb, Vásárhelyről átszállitott mtíveket tartal-
maz:>.a. Egy ősnyomtatvány van a szakban: a Plittarchi Vitae e. 
1401 -CK velencei kiadás(1 míl. A Marosvásárhelyen őrzött, Fabri-
l'i11A- f~Je Bibliotheca latinrt l<iegés:>.ítése, a Bibliotheca graera (1708) 
is itt ' 'olt található. 

A Litteratura recentior változatos összetételű szakcsoport: szép-
irodalmi művek mellett különféle tudományos, művészeti tárgyú 
munkák, tankönyvek, katalógusok találhatók benne. Teleki érdek-
lődése a pedagógia elméleti kérdései iránt már másik könyvtárában 
megmutatkozott: most mint a pécsi tankerület főigazgatója szük-
i:;c<gesnek látta az osztrák birodalomban használatos tankönyvek 
megismerósét. 36, főleg bécsi kiadású tankönyvet szerzett meg 
magának és tartott a könyvtárában: valamenny i az 1780-as évek 
olsé) felében, a legtöbb 1785-bcn jelent meg. 

A francia irodalomból megszerezte a felvilágosodás íróinak új 
műveit, illetve műveik új kiadásait : Montesquieu Let,tres a divers 
amis <l'Jtalie-jét (1767), Rousseau műveinek 33 kötetes összkiadá-
sát (1782), valamint a R ousseau Juge de Jean-Jacques-t (1780), 
az Anecdotes pmtr servir a /,a, Vie de J. J. Rousseau, suite du Supp-
lément a ses Oewvres-t (1779), továbbá a Réveries d'un Promeneur 
Solilaire német fordítását Einsame Spaziergange címmel (1784). 
Ugyancsak megvásárolta Voltaire műveinek 18 kötetes kiadását 
(1770) és Mémoires pour Servir a la Vie c. munkáját (1784). 

Az angol irodalmat főleg XVIII. századi művek képviselik: 
Atldison verses és prózai munkáinak válogatott kiadása (1769), 
P ope művei francia fordításban (1780), Samuel J ohnson folyóirata, 
a Rambler, Richardson Sittenlehre f1lr die J ugend című kötete, amely 
valószínűleg valamjféle válogatás lehetett műveiből, ilyen című 
munkája nem ismeretes. A már teológiai és történeti szakban is 
szereplő Sterne-től megvolt még itt a Brie/wecl~el mit Elyseen 
(17i5) németül, és ugyancsak itt voltak találhatók a kor egyik 
lcgnépszer(íbb költőjének, Youngnak művei (1762). 

A német irodalmat Blumauer 4 műve, Bürger költeményeinek 
1784-es kiadása, Fessler Aristides und Themistoklese (1 792) és 
Jrfatthias Oorviniisa (1793) képviseli, és talán ugyancsak az (5 
„Mark Aurel "-jának 1793-as k iadá~át rejti egy szerző nélkül közölt 
dm : llfarcus Aiirelius. - Gellert műveiből megvolt a Lesebuch 
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1784-es kiadása., Schillernek két műve: :i Don rrtr!o.s és a ])cr 
Geisten-Seher (1787, 1789). 

A nem szépirodalmi jellegű munkák közül említést érdemel egy 
újabb Herder-mű: a Zerstreute Blatter (1785), Winokelmauntól a 
Briefe an seine Freunde (1777) és a század nagy archeológiai fel-
fedezéseinek egyikét ismertető Reweil Général llisloriqite et Oriti-
qq1e de to11! ce qui r1 hé P11blié de Plw~ Rare mtr la Ville d' f/Prrulane 
(1754). 

E szahsoport is tiirfalmaz egy XVI. Ln.jos és egy Mária Antó-
nia emlékére, kivégzésiik ntán megjelent mnnkáL, n. neves jozefi-
nista közgazdász és jogtudós, Sonnenfels két beszédét, Seivert 
Nachrichten von Siebenbürgischen Oelehrten (1785) o. művét, to-
vábbá a stuttgarti akadémia leírását (1784), hogy csak néhányat 
emJítsünk a csoport sokféleségének bemutatására. Megtalálható 
itt két könyvtárakkal kapcsolatos mű is : az egyik a Leipziger 
Beitrtheilung des Oatalogi der wienerischen Stadtbibliothek (1759), 
a másik egy a Telekiével szöges ellentétben álló főúri könyvtár 
katalógusa: gróf R eviczky Károly Imre gyűjteményéé, aki kifeje-
zetten bibliofil szempontok szerint, latin és görög klasszikusok 
első kiadásainak tiszta példányait gyííjtötte. 

A Politika és statisztika szak könyveiből jelentős szám(1 mű fog-
lalkozik a francia forradalom, illetve az azt előkészítő idők politikai 
és gazdasági kérdéseivel. A forradalom előtti évtized egyik jelentős 
a lakjának, Neokernek, XVI. L ajos pénzügyminiszterének pl. 5 
műve volt meg, köztük a Compte rendu au roi (1781) eredetiben 
és német fordításban is. Ez a mű, amelyben rámutatott, hogy a 
francia pénzügyek hajainak fő forrása az udvar pazarlása, okozt.a 
Necker bukását. Kegyvesztése után írott s a működését igazoló 
J./Administration des Finances című munkáját (1784) szintén 
megvette Teleki, valamint a szerző Iselinhez írt leveleit és Dit 
Pouvoir Executif dans les Grands Etats (1792) című művét is. 

Ugyancsak több, részben francia nyelvű, részben német fordítás-
ban megjelent művével szerepel Mfrabeau, a forradalom első sza-
kaszának. egyik főszereplője, köztük névtelenül megjelent mun-
káival is, mint pl. a Des L ettres de Oachet el des Prisons d'Etat 
(1782) és a Laterna Magica. Ugyancsak ezeknek a.z éveknek fran-
cia politikájával foglalkozik az osztrákellenes P eysonnel Situation 
Politique de la France (1789) e. munkája. 

Magával a forradalommal nagyon sok munka foglalkozik, a for-
radalmat ismertetők, vele rokonszenvezők és a forradalom esemé-
nyeit, szereplőit támadók egyaránt, pl. a Le Manifesle ou la ]Jfo. 
narchie Fran~oise rétablie dans les Loix Primitives et Conslitution-
11Plles (1790), a L<'tlr<'S de Mrs. l<'s Oomtes d'Artois an Roi [P?tr 
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Frere (1791), az Histoire des Decrets de l'Assemblée Nationale 
(1791), az Histoirc de la Révolution en 1789 par deux Ami~ de la, 
Liber.lé (1792), Monnjer-tól a Recherches sur les Oauses qui ont 
Empeclté les Fra~ois de devenir Libres (1792), az Adresse a la 
Oonvention Nationale (1793), a Denunciation einer neucn Jt onar-
chie-stiirmenden Freimaurerei in Frankreich (1793) címűek stb. 
stb. A Franciaország határain kívüli jakobinus mozgalommal kap-
csolatos a. (/eheime. G('sr·hichf<' rle8 V er.qcJnvörunyssystems rlr>r .J (1.kn-
bine1· inden österreichis<:hen 8truiten (1795) c. míí. 

A szabadkőmlívesekről, illuminátusokról és más tiLkos társasá.-
golu·ól szó16 munkákat nagy érdeklődéssel forgatták a kor olvasói. 
Teleki személyesen is érdekelt volt e téren: legidősebb foi göttin-
geni tanulmányútja idején csatlakozott a szabadkőművcsekhez, s 
apja tiltakozására azzal érvelt, hogy a nyugat-európai szabadkőmű
vesség más, magasabb szellemi színvonalat képvisel, mint a ma-
gyarországi. A gyűjtemény ilyen tárgyí1 könyvei mind az e levél-
váltást követő évek külföldi kiadványai sorából kerültek ki, fel-
teheW, hogy fia mjatt kívánt Teleki tájékozbdui bennük. - A po-
Jit,i ka. szakba került, t,ováhl>á Schlözemek, a neves gött,i11gcni Wr-
t.6né1:;z, sL11tisztikus és publi cista professzornak két m five: az 
Attge'llteine.s Staatsrecht mid Staatsverfass11.mg.slehre (1793) és a 
lútrze Geschicltte des neuen R eirJis der Britten am Gf(,nges ( l 780). 
Több politikai mű foglalkozik az angol és amerikai alkotmánnyal 
a gyűjteményben. 

A kor közgazdasági elméleteinek képviseletében megtaláljuk 
Adam Smith főművének nóvtelenül említett francia fordítását: 
Recherc/ie.'J sur la Nature et l<'s Oa11ses de la R ichesse des Nation.s 
(1784) c-ímmel és W. Dohm: Über das physiokmtische By.stem, e. 
művét.. 

A korabeli hazai, illetve o,z osztrák birodalmi politikára vonat-
kozóan egész sor, részben cím szerint felsorolt, részben csak gyűj
tőcímmel összefoglalt politikai brosúrát találunk. Jelentős részben 
ll. József személyére és politikájára vonatkoznak, pro és kontra. 
Itt is megtalálható Sonneníels egy írása, valamint Kaunitz levelei 
Garampi pápai nunciushoz. A bécsi szegényház ismertetése a kü-
lönféle intézményleírások sorába tartozik, amelyekből jó nóhány 
volL található Teleki könvvtárában, a frankfurti császárkoronázás-
iRmertetés (1792) pedig ·Teleki utolsó nagy utazásánn,k idején lc-
játi:;z6dott esemény dokumentuma. 

A meglevő jogi m(ivek egyará11t foglalkozn::tk a törvénykezés 
elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Az (1j osztrák poJgári törv~ny
könyvet, mr. os;1,trák hiintetőjoggal vagy az n.ngol törvényekke l 
l<a pc:soln.Los munkálrnt oly1tn jelleuíí é rtekezések egészíLct,ték ki, 
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mint Ronncnfeis Üue1· clie A bsr:lmffung d,er T ortur (1775), Voltail'e 
Prix de fa, Justice et de l'Humanité (1778) e. műve vagy az emberi 
jog problémakörével foglalkozó több könyv. 

Az orvosi könyvek közül kiemelkedik a neves svájci orvos és író, 
Haller gazdag irodalmi munkásságának egyik terméke : az Opera 
Minora Anatomica (1763). Teleki pedagógiai érdeklődésével függ 
össze több, a gyermekek testi nevelésével foglalkozó mii, valamint 
gyakorlati je1legű kiadványok, a fogak ápolásáról stb. Egy kötet 
a badeni gyógyforrások hatását tárgyalja : Baclenben keresett gyó-
gyulást Teleki élete utolsó évében. Jellegzetesen példázza érdek-
lődését Brambella: Verfassung und Statuten der josephinischen 
medizinisch-chiriirgischen Akadcmie (1786) c. könyve. 

A pesti könyvtár leggazdagabb része, mind a művek mind a kö-
tetek számát illetően a Hungarica szak. A kötetek száma azért fel-
tűnően magas, mert számos műből 2 vagy több példány is talál-
ható. Ezek részben Teleki saját míivei (az Esprits-forts-ból 10, az 
Atyafiúi barátság oszlopá-ból 61, nyomtatásban megjelent beszédei-
ből több csomagnyi volt), részben olyan más munkák, amelyeket 
családi vagy hivatali vonatkozásuk miatt szerzett meg több pél-
dányban, - t alán részben az ő költségén is jelentek meg. (Koppi 
K ároly beszéde Ráday Gedeon felett 5, Ráday Eszter halotti pré-
dikációja ugyancsak 5 példányban, Schwarz! Zsigmond piarista, 
pécsi tanár beszéde a pécsi akadémia 1785-ös megnyitásán, Teleki 
pécsi tankerületi főigazgatósága idején, 280 példányban volt meg-
található a könyvtárban. Két példányban szerepelnek az 1790 - 91-
es országgyűlési iratok is, valamint a diétán elhangzott református 
p1·édikációk, továbbá különféle vallásügyi iratok, röplapok (pl. 
Báróczi Védelmeztetett magyar nyelve) s Péczeli és más, Teleki által 
támogatott írók szépirodalmi és tudományos munkái. 

E szakban - nem magukat a könyveket, hanem az állomány jel-
legét tekintve - együtt találhatók a vásárhelyi könyvtárban kü-
lönféle szakok anyagába beosztott magyar irodalmi és vallásos 
művek és az „erdélyL magyar theca" nagyrészt magyar vonatko-
zású és magyar tudományos művei, bár a könyvek besorolása a 
pesti könyvtárban sem következetes: kisebb mértékben, mint a 
vásárhelyinél, de it t is t alálunk a szakokban olyan műveket, ame-
lyeknek a hungaricák között lenne a helyük. A hungarica-gyűj
temény 1782 után megjelent könyveket is tartalmaz, s ezzel ma-
gyarázhat ó, hogy nagyon sok benne - a felvilágosodás hatására a 
könyvkiadás egészében is egyre nagyobb szerepet kapó - magyar 
nyelvű művek, valami nt az eredeti és fordításban megjelent szép-
irodalmi alkotások száma. 

A Hungari ca szak változatos tartalmú, de állományá11ak össze-
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tételén kívül n.z js emeli jelentőségét, hogy egyúttal Telekinek n, 
maga kora magyar szelJemi életével való kapcsolatát is tükrözi. 
Itt is megfigyelhető, hogy a személyi szimpátia nem játszik döntő 
szerepet a, könyvek kiválu.szt.ásábau: J3es:;enyeüiek pl. - ttkivel 
pedig Telek inek éles összetüzése volt - egész sor művét megvette 
(Hunyadi László tragédiája, Eszterházi vigasságok, Az embernek pró-
bája, a Jámbor szándék 2 példányban és a Die Geschéifte der Ein-
samkeit). A másik, nagyszámú eredeti és fordított míívével kép-
viselt szerző Pécze]j, akivel viszont Teleki szinte baráti viszonynak 
mondható patrónusi kapcsolatban állt [,,Young éjszakái" (1787), 
Szomorú játékok (1789), H en:ev sírhalmai (1790), Alzir (1790), 
Magyar és frantzia versek 11. Leopold megkoronáztatásárci (1790) 
A szent írás teológiája (1792)]. A magyar rész egyéb szépirodalmi 
anyaga a legkülönfélébb irányzatú és törekvéseket képviselő mű 
vek bő! áll. lVIegtaláfüató Dugonics Az arany peretzek e. regénye, 
Faludi Költeményes marad1:ányai, Gvadál)yitól a Belgrád megt'étele 
és a P eleske·i nótríriils, Pálóczi Horváth Adám Holmi és Hunniás 
c. művei, Mátyási Józsefnek, Teleki titkárána.k két kötete, Édes 
Gergely és Hari P éter tankölteményei, Szentjóbi Szabó László 
Mátyás király e. drámája német és magyar nyelven is. Ez utóbbi 
részben mint Teleki Sámuel titkárának alkotása, legfőképpen azon-
ban mint a nemzeti drámairodalom. egyik darabja érdekelte Tele-
hlt. A színházi vonatkozású munkák közé tartozik a Magyar 
T eátromi Z sebkönyvecske (1793), a magyar nyelv ügyével kapcso-
latos többek között Aranka. A z erdélyi magyar nyelvmível6 társaság 
felállíllísáról való rajzolata, Baróti Szabó Kisded szótárja stb. 

Különféle adatok vallanak Telekinek a magyar folyófratok és 
irodalmi gyíljtemények iránti érdeklődéséről , könyvtárában is 
megtalálható a Magyar Múzeum és a Kazinczy-féle H elikoni virá-
gok. Nem szerepel a katalógusban az U1·ánia, amelynek pe<l ig 
Teleki egyik előfizetője volt. 

A vallási tárgyú iratok és röpiratok mellett több prédikáció-
gyíí jtemény és mora)faáló mü szerepel a könyvtárban. (Tormási 
János, :f!unyadi Ferenc, Takács Ádám eredeti müvei, ez utóbbi -
Takács Eva írónő apja, Karacs F erenc apósa - egy valláserkölcsi 
tárg:vú for<litásával is képviselve van.) 

A tudományos művek, összefoglalások, feldolgozások száma igen 
nagy. Ez a rész lényegében megfelel az „erdélyi magyar theca" 
anyagának, de tartalmaz újabban megjelent, műveket is. A leg-
fontosabb szerzők: Benkő József, Benczúr József, Cornides Dániel , 
Decsy Sámuel, Horány i Elek, K atona I stván, Kaprinai, Kova-
chich, Pray György, Schwandtner és Schwa.rtner. A történeti mü-
\ek mellett, fi]ov.ófiiti , termésv.ettudományi és nyelvészeti munkák 
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[pl. J::e11yák Bernát Rutiocinium Pkilosophicwn liU)Jer Libertate 
!n(!enii Hwmcini in Philosopltando (1787) , Mendelsohn Phiidon-
jának magyar fordítása (1793), Rozgonyi Józsefnek, a losonci gim-
názium igazgatójának, a késéSbbi sárospataki professzornak Kant-
ellenes műve, a Ditbie de Intitiis Transcendentalis Idealismi Kan-
tiani (1793), S. Micu-Kleinnak, az „erdélyj iskola" tagjának 
Elementa Linguae Valachiae e. munkája (1780)] fordul11u.k elő itt 
nagyobb számban. 

Telekinek a protestáns iskolák tanügyével kapcsolatos műkö
dése és a nevelés problémái iránti érdekléSdése nyomán tartott szá-
mot különös érdekléSdésére a Ratio Educationis kiadása és a Ver-
besserungsanstalten für das Königreich Ungarn c. kiadvány. 

Mind a Hungarica szak, mind a kéziratok és krudában maradt 
művek gyűjteménye elséSsorban Telekinek a kortárs irodalmi és 
tudományos törekvésekkel való sokrétű kapcsolatáról vall. Teleki 
különféle közéleti pozíciói és személyes nexusok révén élénken 
részt vett kora szellemi életében. Itt most csak röviden, szinte 
felsorolásszerűen van mód azon legfontosabb irodalmi és tudomá-
nyos ku.pcsolatainak említés6re, amelyek könyvtára alakulására is 
hatással voltak. 

Teleki mint magas protestáns egyházi állások betöltője, kap-
csolatban volt az erdélyi, majd magyarországi református iskolák 
tanáraival, i1·odalmi és tudományos tevékenységet végzéS lelké-
szekkel ; mint director studiorum a jozefinizmus éveiben a dunán-
túli iskolák tanárai, elséSsorban a piarista rend legkiválóbb tagjai, 
kerültek vele érintkezésbe. E tudós tanároknak és papoknak s a 
kialakulóban levő világi értelmis6g néhány képviseléSjének -
ilyen volt mindenekeléStt Cornides - a legkülönfélébb módon nyúj-
tott támogatást. Pénzbeli és egyéb segítségért vagy a munkássá-
guk iránt mutatott érdeklődés viszonzásául gyakran kapott tőlük 
műveikb61 - néhány esetben egyéb könyveket is - ajándékul 
könyvtára számára. Ahogy korábban szó volt már róla, tisztelet-
példánnyal ajándékozta meg Cornides baráti körének több tagja és 
mások: Tormási J ános lelkész, Márton István pápai professzor , 
Szereday Antal exjezsuita kanonok stb. Teleki levelezésében kü-
lönféle adatok szólnak arról, hogy korabeli tudósok könyvtárából 
könyveket kérnek kölcsön, vagy kölcsönkapott anyagot köszön-
nek meg neki, pl. K ovachich, BenkéS József, Johann Christian 
Engel, Wagner Károly és mások. Számos írónak mecénási támo-
gatást nyújtott. Pénzzel segítette pl. Decsy Sámuel A magyar 
szent koronának .. . históriája (1792) c. műve kinyomatását, őri 
Fülep Gábor fo rdításának, Necker A vallásbeli értelnielcnek tetemes 
hasznáról e. művének kiadását, Segesvári István William Derham 
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Physico-theolór; iá ja fordításának m egj ele nését, A ndrád Sámuelt, n.z 
erdélyi származású, Bécsben élő orvost pedig személ_v szerint ő 
bízta meg Haller Alfred című irá.n:\Tegényének és Campe Atyai 
tanácsai leánya számára című művének Jefordításá>al, s munká-
jáért honorálta„ is. Hallol' és Cmu pe műveinel< Jefordítta..tá.sávttl, 
illetve a fordítás bonol'álásával elsősorban jótékonysági <'Ólj a, volt, 
a sltlyos beteg Andrádon kívánt segíteni vele, mint.hogy azonban 
a fordítás minőségének ellenőrzésére megkérte l3áróczii. nyilván 
a művek kiadását is tervezte. 

Pénzt küldött Péczelinek, Révai Miklósnak; KJaniczay <Tános 
késmárki tanárnak, a későbbi tanügyi igazgatónak kön_vvck be-
szerzésére és Szel'entsi Nagy I stván győri lelkésznek, jozefinista 
eg,vbázpolitikai művek fordítójának. 

Véleményével segítette Severini János selmeci gimnáúumi igaz-
gatót a Tomka. -Szászky I ntroditctio in orbis lwdiemi geor;ra-
phiam ... c. munka kiadásában, kritikát mondott Bats(inyi első 
Osszián-fordításáról és Kalmár György, a neves nyelvész Prodru-
mus I diomatis Scythico-mog,orico-chmw ( seu H unno) A varici e. 
művéről is. Szatmári Paksi Abrahám lelkész és Pataki Sámuel ko-
lozsvári filozófiatanár munkájának kiadásáról a szerzők helyett 
tárgyalt a nyomdásszal. Többeket álláshoz segített. Amikor pl. 
R évai Miklós 1786-ban rajztanítói hivatalt kért tőle, készségesen 
ígért neki segítséget. Minthogy a győl'i iskolák az ő felügyelete alá 
tartoztak, feltehetően része volt benne, hogy R évai körülményei 
1787-ben, a győri ipariskolai rajztaná l'i állása elnyerésekor rende-
ződtek. Orczy Lőrinc ajánlotta a figyelmébe „királyi zsoldra" 
Pállya I stván piarista tanárt, a magyar nyelvű oktatás ügyének 
egyik első képviselőjét, akinek korábbi állását - a váci nemesi 
konviktus igazgatója volt - II. József megszüntette, s aki ettől 
fogva néhány évig nevelő volt a Dessewffy családnál. P á llya is 
Teleki tankerületében kapott állást, feltehetően az ő segítségével, 
s később a soproni gimnázium igazgatója lett . Telekihez fordult 
segítségért Benyák Bernát is, maga és két rendtársa, Pállya István 
és Hiross Sámuel ügyében, és irodalmi érdemeikre hivatkozva kér 
támogatást azok ellen, akik meg akarják őket fosztani igazgatói 
á.llásuktól. 

Institoris Gábor - Péczeli ajánlásával felszerelve - ugyancsak 
felkeresi Telekit pesti Lesekabinetje felállításának tervével s ő 
meg is ígéri támogatá,sát, bár nem látja a vállalkozáshoz szükséges 
képességeket lnstitorisban. 

Többeket külföldi tanulmányúthoz segített. Ezek egyike volt 
Kis Gergely, későbbi székelyudvarhelyi tanár, aki jeles teológus, 
filozófus és matematikus hú-ében állt; továbbá a kantiánus Sipos 
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Pál, utóbb sárospataki professzor, a nemzetközi viszonylatban is 
jeles matematikus vagy Hari Péter, akiből a máramarosszigeti 
gimnázium újjáteremtője lett és többen mások is. Hari Péterrel 
való együttműködésében aru1ak a XVIII. század végi törekvésnek 
egyik reprezentánsaként mutatkozik Teleki, amely a természet-
tudománynak, közelebbről a fizikának a középfokú iskolákban 
való oktatását tfizte ki célul. Korábban csak a főiskolák bölcsé-
szeti tanszéltén oktattak fizikát, Teleki pedig a máramarosszigeti 
gimnázium új, az ő tervei figyelembevételével emelt épületében 
nemcsak könyvtárat, de szertárat, múzeumot is létesíttetett, 
amelynek elektromos gépet és más eszközt ajándékozott. A Ratio 
educationis ellen Teleki nemcsak a protestáns iskolák autonómiá-
jának megmentése miatt küzdött, hanem a modern szellemű ter-
mészettudományos oktatás megőrzéséért és továbbfejlesztéséért 
is. E téren egyik legfőbb szövetségese Fogarasi Pap József maros-
vásárhelyi professzor, később a pesti egyetemre kinevezett tanár 
volt. Joggal feltételezhető, hogy Fogarasi modern természettudo-
mányos ismereteit részben a vásárhelyi könyvtár anyagából sze-
rezte. Korai halála után Teleki megpróbálta összeszedetni és ki-
adatni Fogarasi külföldön elismerést szerzett, dijnyertes dolgoza-
tait - némelyiknek a kézirata„ iJletve a másolata. bekerült a pesti 
könyvtárba, de kiadásuk terve, Telekin kívül álló o1wkból, nem 
valósulhatott meg. 34 

* 
~~Teleki József mecénási tevékenységére vunalkozó kéziratos fornisok: 

1'ormási Ján-0s: OI. P 654 10. d. ill. tétel; - Márton István: 1\llTAK Kéz-
ira lMtr Ir. Lev. 2-r. 2.; - Szereday Antal: MTAK Kúziratt:.árlr. Lev. 4-r. 
4.; - Kovachich Márton György: OL P 654 9. cl. 31. tétel; - Be:nkó József: 
OL P 654 8. d . 31. Létel; - Engel, Johann Christian: OL P 654 8. d. 31. tétel; 
- Wagner Károly: OL P 654 11. d . 31. tétel; - Decsv Sániuel: OL P. 654 
8. d. :n. tétel; - <Yri Fülep Gábor: MTAK Kézirattár Ir. Lev. 2-r. 2.; -
Andirácl Sámuel: OL P 654 8. d. 31. t.ótol és MTAK KéziratUi.r Ir. Lev. 2 - r. 
2.; - Péczel-iJózse/:OL P 654 9.d. 31 . tét,,el és MTAKKézirattárir.Lev. 4. r. 
148. Hészben kiadta. BararvtJai Zoltán: id. Péczeli József francia. levelezése. 
ltK l!Jl5. 2l9 - 228.; - Révai Miklós: OL P 654: 10. tl. 31. tétel; MTAK 
K ézi rnl f.ár Lcvel<>stár és Vegyes 4 - r. :rn.; - K lrmiczay J áno.«: OL P 6f>4 !'!. d. 
:\ 1. 1 C:Lol; - Szcrentsi Nagy István: MTA K .Kézirat.tár Tr. T,ov. 2 - r. r..; -
S c• perini .Já11os: MTAK Kér"irattár Vegyes 4 - r. 3n. és RUI 2 - r. 17. I. -
Batsányi János: .MTAKKézirattárfr. fa:v . 2 - r. 2. Mogjele11t: Bu lsány i .lt1no:; 

ÖSSZt:lS művei Bp., 1953. I. 529.; - Kalmár György: OL p 654 9. a. 31. téLel; 
- Szatmári Poksi Ábrahám: OL P 654 10. d. 31.. tétd; - Pataki Sámi1et: 
OL P 654 9. d. 31. tétel; - Pállya István: Orczy Lőrinc levele Teleki József-
nek, OL P 654 9. d. 31. tétel; - Benyák Bernát: MTAK.Kézirattór Ir. Lev. 
2-r. 2.; - Institoris Gábor: Teleki Jó?:seflevele Pécu>li .Jó?:sofnek 1792. VI. 
2 . MTAK Kézirat,tár Ti· Lev. 4-r. 148. ; - Kis Gergely: OL P 654 9. d. 31. 
tétel; - Sipos Pál: OL P 654 10. d. 31. tétel; - Hari Péter: OL P 654 9. d. 
31. tétel; - Foga.rasiPa1J József: van Wiebel Friderike levele Teleki Józspf. 
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Telelú könyvtára koro. édelmiségének számos tagjára, írókra, 
tudósolua hatott, 8 a gyűjtemény erre igen alkalmas is volt. Egy-
részt anyagának modernsége és tartalmi változatossága, másrészt 
egy-egy tudományszak anyagának külöiúéle irányzatokat kép-
viselő összetétele révén. A könyvtár gyűjtésében is megnyilvánult 
Telekinek az a már fiatal korában megmutatkozó vonása., hogy vi-
lágnézeti ellenfelei m.egítélésébon nem helyezkedett a. teljes eluta-
1:1ftás álláspontjára; példa erre Voltaire, Rousse:w vagy D'Alem-
bert m(iveiről, egyéniségéről vallott véleménye. Ifjúkorától élete 
végéig figyelemmel kísérte a nyugat-európai országok fojlottebb 
viszonyait az élet számos terén, s ezek ismeretében, saját tevékeny-
ségével és másokénak támogatásával, törekedett a hazai állapotok 
javítására, bizonyos területek nómi megreformálására. Tevékeny-
ségét, amelyet csalá<li , egyházi és nemzeti hagyományok befolyá-
soltak, jelentős részben egy defenzívában levő felekezet küzdel-
mének keretében végezte - az új iránti fogékonysága és szimpá-
tiája leginkább olvasmányaiból, útiélményeiből és a látottakról 
szóló kommentárjaiból világlik ki . Könyvtára bizonyítja, hogy 
milyen sokoldalúan igyekezett tájékozódni a világban. Érdek-
lődése és figyelme kiterjedt egy sor olyan területre, amely a fel-
világosodás kori törekvések homlokterében állt: pedagógiai ér-
deklődés, az anyanyelvű iskolázás, a természettudományok mo-
dern szellemű oktatása, a kor technikai találmányai iránti rokon-
szenv, a nemzeti történelem feldolgozásának támogatása, a nyelv 
kérdéseivel való foglalkozás, a színházügy jelentőségének felisme-
rése stb. 

Könyvtára nemcsak azért mondható „modem"-nek, mert 
aránylag nagy részben tartalmazott legújabb kiadású könyveket. 
Azzá teszi, hogy nem bibliofil hajlamú főurak - igaz, gyakran a 
köz szolgálatát is szem előtt tartó - gyűjtőtevékenységével rokon, 
hanem egy a kora által felvetett kérdésekre a legújabb irodalom-
ban választ kereső intellektus igényeit kielégítő gyűjtemón.v volt. 
Inkább „értelmiségi" jellegti könyvtár, mint főúri bibliotéka, és 
johban hMonlít a következő században keletkezett könyvtárak 
egyikéhez-másikához, pl. - mutatis mutandis - E ötvös Józsefé-
he11, mint a kortárs főúri gy1íjLők gyűjteményeihoz.3~ Teleki könyv-
tára ilyen módon ritka kivétel a kot· magyar főúri könyvtárni kö-
zött. E sajátos jellegénél fogva szinte egyenlőségjel tehető a gyűj-

nl'k OL P 654 1 l. d. 31. tétel és Fog1trMi Pop .József lev<>le T ell'ki Jó,,,sofnok 
~CTAKK6zi1·at,Lárir.Lev.4 - 1" 11. - 8er1cs1•ári üti;án:\V. DP1-hi.1.111 Pl1ysit·o-
tlwológit'ljf.t fonl íLásában, Héc·i;, 170:1. 

» B61iyei Miklós: Eötvös Jó,,,sof kön,vvtúrn. lVlKS:l lOiO. L82 - 192. 
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teményben felhalmozott ismeret-anyag és Teleki József mű\·elt
sége között. Telekit élénk érdeklődés, éle& i;zem, kritikai érzék és 
jó memória jellemezte, de hogy oly imkat meglátott a maga körül 
zajló életből, főképpen annak köszönhette, hogy e szerencsés 
adoLtságai mellett lllár fiatal korában számottevő olvasottsággal 
rendelkezett. Alapos klasszikus műveltségén kívül már 20-22 
éves korában feltűnően jól ismeri kora szellemi áramlatait, pl. a 
felvilágosodás vitáit. Naplóiban feljegyzett észrevételeiről igen 
gyakran kimutatható, hogy megfigyelőképességét olvasottsága, 
tájékozottsága élesítette. Valószínűleg nagy része volt ebben an-
nak, hogy rendszeresen olvasott hírlapokat és folyóiratokat mind 
külföldön, mind itthon. Nemcsak külföldi lapokat járatott, de 
számon tartotta a meginduló magyar folyóirat-irodalmat is. 

Abból, hogy egy-egy könyv megvolt a könyvtárában, természe-
tesen nem állapítható meg, hogyan reagált a benne kifejtett gon-
dolatokra, csak arról tanúskodik, hogy ismerte őket. E tanulmány 
i;zűk keretei nem teszik lehetővé Teleki nézeteinek részletes ismer-
tetését, de hogy mi foglalkoztatta elsősorban a könyvtárában 
őrzött sokféle ismeretanyagból, u.rra röviden is összefoglalható 
választ adnak Teleki nyomtatásban megjelent és kéziratos művei, 
valamint töredékei és levelei. 

A kép nagyjából megegyezik a róla szóló, idézett tudósításokkal: 
a klasszikus szerzők, Horatius, Cicero mellett elsősorban filozófiai, 
pedagógjai, történelmi és természettudományi olvasmányaira lli-
vatkozik leggyakrabban munkáiban. Kiemelkedően sokszor emle-
geti Rousseau-t, nemcsak a nála tett látogatáskor elhangzott sza-
vai maradtak meg emlékezetében élete végéig, hanem műveit is 
gyakran idézi mind beszédeiben, mind tanító költeményeiben. 
Rajta kívül Voltaire és Locke szerepel még gyakran. A pesti 
piarista gimnáziumban 1777-ben mondott beszédében pl. magya-
rul idézi Teleki Locke ismert tételét: „nihil est in intellectu ... " 
l\Unt a kor didaktikus költészetében általában, Teleki írásaiban is 
megtaláljuk olvasmányai hatását: apja és húga emlékére írt költe-
ményében pl. i;zó esik u.z állócsillagok és bolygók különbözőségé
ről, a gyászvers egyik jegyzete a planéták elliptikus pályájáról 
Ludósítja az olvasót, sőt a.z őserdőben élő orangutánról is megem-
lékezik ez alkalommal s Linné véleményéről az ember és majom 
rokonságáról. A nyelvújítás, a verselés, a fordítás kérdéseiről 
Péczelinek és Révainak írt leveleiben van szó. 

Különösen érdekes dokumentuma műveltsége gyarapodásának 
az ifjúkori Essai sur la Foiblesse des JiJsprits-forts 1778-ból származó 
két kötetre való bővítésének vázlata, a mely az eredeti megírás, 
1760 óta szerzett különféle tárgyú ismereteit tartalmazza: Hume 
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filozófiájának bírálatát, a Biblia kronológiájának, az ószövetségi 
könyvek autenticitásának kérdéseit, a profán történetírók, első
sorban J osephus Flavius feljegyzéseinek összevetését a Bibliával, 
sőt a valószínűségszámítást is. 

Nyilvánvalóan elsősorban olvasmányai hatására alakult Teleki 
ízlése olyan módon, hogy Le Nőtre kertművészetének s általában 
a barokk stílusnak egykori csodálójára nem maradt haiáR nélkül 
a szentimentalizmus természetideálja. 

Országos jelentőségű ügyben jutott szerephez Teleki mtíveltsége 
a türelmi rendelet előkészítése idején, amikor a reformátusok fel-
terjesztéseinek egyik megfogalmazója volt, s az általa készített 
iratokból kerültek az eredményesen használt érvek közé a t ermé-
szetjog irodalmának tételei. 38 

Teleki - bár nem zárta el kortárs frók, tudósok elől gyűjtemé
nyét - nem gondolt rá, hogy halála után a köznek adja át könyv-
tárát, holott Institoris törekvéseinek támogatása és a pécsi aka-
démia 1785-ös megnyitásán tartott beszédének Klimó könyvtárá-
ról szóló mondatai tanúsítják, hogy tisztában volt a nyilvános 
könyvtár jelentőségével egy kisváros életében.37 Ann yira élő, mo-
dern információkat nyújtó gyűjteménynek tekintette, hogy sem 
életében nem egyesítette könyvtárának külön tartott részeit, s 
halála után sem kívánta „hitbizomány"-ként együtt átadni a 
könyveket valamelyik fiának, ahogy egy generációval később az 
idősebbik, László rendelkezett a maga gyűjteményéről. Így haláJ::i. 
után két fia felosztotta a könyvtárat. A Teleki László kézírásával 
készült megosztási tervezet me<'hanikus módon - a fólió, ncgyed-
és nyolcadrét alakú könyveket más-más átlagáron számítva és a 
kötetek számával megszorozva - értékeli a könyvtárat. Ebből 
adódhat az a különbség, hogy míg Teleki László apja életrajzában 
azt írja, hogy könyvtárára 30 OOO forintot költött, a gyűjtemény 
értéke az osztozásnál mindössze 12 879 forintot tesz ld.38 Teleki 
László részint az idéísebb jogán, részint mert bizonyára már maga 
is tekintélyes könyvtárral rendelkezett ekkor, kiválasztotta az c'.>t 
érdeklő műveket. Magának kívánta Cornides teljes könyvtárát 
3000, Öt'csének jutott a:r. .. erdélyi magyar tbeca" 800 forint érték-
ben. A különbséget a többi könyv elosztá}:ánál kí vánták l<iegycn-

36Az1777-esbeszéd vázlata:MTAKKézil'a.ttárRU12 - r. l7.J. !17 !l8. -
Atya.fiúi barátság oszlopa. . . Fogu.Jroazvány: RUI 2 - t'. 17. ll. 1 - 8. f. 
Megjelent Kolozsvár 1779. - Az „Essai sw· la Foiblesse" vázlata : RUJ 2-r. 
17. I. 5- 6. f. - A türelmi rendelet előkészítéséről: Mályusz Elemér: A türelmi 
rendelet. Bp. 1939. 187-189. 

37 InstiLorisról 1. Teleki Péozoli Józsofnok 17!)2. VJ. 28. l\l'l'A Kézii·11Ltár 
Ir. Lev. 4-1·. 148. - Klimó-könyvt,án·ól: RlJJ 2-r. 17. J. 131. f. 

3s MTAK Kézfrattár Bibl. 2 - r. 4. 8. sz. 15. f. 
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líteni . Az osztozás és értékelés döntőbfrájául Teleki Sámuelt kérték 
fel, aki nemcsak neves könyvgyűjtlS, de László közéleti pályájának 
legfőbb támogatója is volt. Teleki Sámuel megjegyzései arra valla-
nak, hogy a laposabb és részletesebb értékelést kívánt: néhány, a 
könyvtár állományának különféle részeit t artalmazó jegyzéken 
az árakra vonatkozó korrekciók és a művek értékére tett megjegy-
zések egész sorát találjuk az ő kézírásával. Különféle listák készí-
tését is javasolta: a duplumokról, hiányos művekről stb., hogy 
igazságosabb legyen az osztozás .30 

A Teleki Lászlónak jutott könyvek az ő, majd fiainak, különö-
sen Teleki Józsefnek (1790- 1855), a.z Akadémia első elnökének 
kezén jelentékeny mennyiségű és nagy értékű könyvtárrá gyara-
podtak. A későbbi elnök ajánlotta fel a családi könyvtárat 1826-
ban a jövendő Tudós Társaságnak, átvételére azonban csak 1844-
ben került sor.40 Az ifjabb fiúnak, Józsefnek (1777- 1817) jutott 
rész a család Erdélyben maradt ágán öröklődött tovább. A könyv-
tár e részének további sorsa még njncs kiderítve, de remélhető, 
hogy erdélyi közgyűjteményekben megtalálhatók még a koronaőr 
Teleki J ózsef egykori könyvtárából származó kötetek. 

39 MTAK Kézirattár Bibi. 2-r. 4. 8. sz. 17. f. '° F. Csanak Dóra: Az Akadémiai Könyvl~\1· történfotc a szaliadsághal'cig. 
MKSz 1959, 47- 73. 
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llF.ND ;\ K.t\ T.M Á N 

MA< :1..'AROHRZÁG A X Vl 11 - XlX. 8Z.~ZAD FORDliLÓJ ;\); 1 

„Nem lehel . .. n ti>rv<~n~1ck f.H ren<leletek hatásút helyesen meg-
ítélni. még kevésbé azolrn.t jól kiválasztani és elrendelni , ha nem 
ismerjük pontoHan nz ország népességének számát, s nem vagyunk 
állandúa n tájékozYa annak növeke<léséről, illetve csökkenésér<il. ,. 
Ezzel inclokoHn II. ,József 1784-hen a mag~rarországi népszám lálás 
elre ncl elését.:i A felv ilágosult abszolutizmus , a7. íijkori állam már 
ne m n6 lkii liizheti sokrétíí tevékenységében a pontos ismereteket a. 
lakosság számáról, koröss7.etételérfü, élet- és vagyoni viszonyairól. 
foglalkozás i rétegzéídéséről. Míg a koráhl>i évszázadokra vonnt-
kozóan mindezt csak durva hecsléssel tudjuk megközelíteni , a 
XVIIl. száznd Yégétől kez(lve a népszámlálások, stat isztikai fel-
mérések ] e hetőv~ teszik , hogy tiihl>é-keYéshé pontos szárnadatoknt 
idé7.zünk. 

Többé-keYésbé, hiszen a statisztikai módszerek még ke?.detle-
gesek , s az összeírás, az adatfelvétel sem mindig megbízhat<Í.3 De 
ami ennél lényegesehh, hogy a népszámlálások - melyeknek 
szempontjai gyorsan változtak - korántsem terjedtek ki a lakos-
ság és az ország területének egészére. A nemesség ugyanis végsők ig 
ti ltakozott az ellen , hogy bármilyen összeírásba belekerü lj ön . 
1777-ben, am ikor Mária Terézia pátense elrendelte a cseh - os?.trák 
tartományold)an a népszámlálást (mely minden felekezetre, rend -
re és osztályra kiterjedt) , a magyar nemesség még meg tudta a.ka-
cl á 1)·07.n i, hog~' a rendelet érvényét )ifa.gynrors?.ágra. is ki terjesz -

1 1\ késő f1·kíl1ígosod ús kérdéseivel fog lalkozó SLimegi konforen c·iiín 1 !)i:l. 
i'iZPptemhr·r 27-i'n lar to t t előadás első részének bővített vál tozata. Az eló11Ch\;; 
m á;;oclik r-1\szf· a k or p olitika i mozgalmaiva l foglalkozott. 

2 U ralkod<íi loimt E ;;z terházy F eren c magya1· kancAJlárhoz, J 784. május 1. 
Kii:d i 1/'hin·i11g Ous::tcí ••: i\fagyarorszi\g n ép essége JT. ,Józse f korában. Hp., 
1 n:~8 . 14 5. 

" A !öl'i iine l i s lat iszl ika fo tTiisni. Rzei·k. l\oi·acsics Jó::se/. Bp., 195:. 
22.i. s kk és A'l. e lső mag~·aro1·szi\g i n épszáml!ilás (l í84 - 1787). Szerk. Dcrnyi 
Dezs6 és Dúrid Z oltú1t. J3p., l!HiO. 14- 15. L. n1ég Kovac.~ics .Jó::sef: 
Sl·a t islikunt<'rl'iC' h t. a n cl C'r Uni\·e1·siiüt von A. Ba.l'its his R. Kont>k. AnMIP!'l 
l ' ni ,·N Ril nl if<i'r. i<'nl . .Rp1·s li1·11f<i>< . HT. l !lfi2. r.:1. l'lkk. 



'/él : .1 11 .. J (1z~e r azonlJan keresztül viszi és katouai seeédlette] vé-g-
r<·liajtja, a 111íp:szii111 l{d{1st az egész J,i1·oualomba11 1784 - 85 -1Je11 . 
~éít azt is elrendc1i, hogy a népszámlálás befejezése után a helyi 
h<ltóságok fol.vnmatosft.n vezessék tovább a népesség-nyih·ántar-
l;h; t;5 így a népsdun lálási adatokat a változások na.k megfelelően 
évc;1ként j;wítani lehetett. 1786 - 87-ben a megyék eleget is tettek 
az utasításnak, 1788-tól kezdve azonban zömük hallgatólag elsza-
1.of Alra. Az 1790 !11-es orszá~gy(ílés hivatalosan is érvénytelení-
ll'l te ,J,jzsef rcncl<'lk<.'zését, ugyanakkor bizottságot küldött ki 
a, népszámlálás t1j rendszerének kidolgozására. Az új rendszer 
lényege, ahogy ezt az 1802 : 2. törvénycikk rögzített.e, hogy a 
népszámlálá::i eimk 11 nom-nenie:sekre terjed ki. Mert - olvassuk 
a:1. országgyűlés hi vatalos naplójában az indokolást - „a nemesi 
személy i szabadság oly becses, valamint a birtokok tulajdonsága; 
valamint tehát ki-ki sérelmesnek tartaná, ha vagyonja feljegyez-
lctnék, úgy a nemes személyeknek megszámlálását. veszedelmes-
nek, sőt sérelmesnek is Jcnn i ítélték " a Karok és Rendek.6 

,\ másik nehé:1.séget a.z okozza, hogy az összeírások nem ölelik 
lel a:t. ország egészét. A magyar királyság területe ugyanis - a 
IJó~s álta.1 követ.kezetcsen ér vényesített „divide et impera" poli-
f i ka. következtében - nem tartozott egy egységes kormányzat 
alá. A magyar országgy íílés elrendelhette a népszámlálást, rendel-
k<'zése ne111 YOnatkozott az erdélyi nagyfejedelemség területére, 
ahogy az ország déli részén széles sávban húzódó határőrvidékre 
sem. A határőrvidékre az 1787-es népszámlálás sem terjedt ki, 
az 1804-es azonban már Erdélyre som. Az 1804-es népszámlálás 
részletfelvételei egyébként is csak töredékesen maradtak ránk. 
A hi ányzó számokat továbbra is következtetésekkel és becslések-
kel kell p6tolnunk.7 

1787-ben a népszámlálás eredményei kerek számokban így ala-
kultak :8 a szűkebb értelemben vett Magyarország 6 468 OOO, H or -

• Al/red Oiirt/p1·: Di<• Volks7.a.hluog(ll1 Morin The1·esias 11n<l JosephsU. 
J nnsbruck, 190!). 
~A rendc lot kö~.l i 'l 'hi1'1'Ílt'.J: l\fogyu.rország népessége. J. m. 169- 160. 
0 Naponként \'ulc'> jegy:r..ése i u.z 1802. oszt,1mdc'lb1::11 ... rcndl•lt, ... Magyal' 

"'""7.•Íg gyű l l-s~n t·k. Pozsony, 1802. 108 - lO!l. 
7 L. 'l 'hirring : i\ logynl'orszúg n épPsségc. l. m. és 1.'hin·i11g G11.~ztáv : Az 

1 ~0.1. t vi m'.püsM:t.dnítt. Magyar :::ltalisztikai Szemle 1936. J. skk. 
8 Az 1 il-..t - , i-1 s 116ps:t.ámlálásra 1. az alábbi munkákat : Thirr-ing: 

.\lt1g yarors:t.1íg rn~p~ssc\~1·. T. m.; Az cL.:;6 magyarorsv.ág i népszámlálás. I. m.; 
wl1\tuir11, ha rnúttra nem hivat kozom, ebből a két munkából valók. L . m ég 
'I'ltfrring G11.•:t1h-: 11. .József magyarországi népszámlá lása. Bp., 1931. ; 
Pti7Jai Béla: ~fogyuro1-szág népe t~ fouda lízmus megerősödése és bomlása 
id1·jé.1 (17 1 J - l ~Ci7). ll'fngyal'011lzág történeti dcm ognUiája (Szerk. Kova-
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vát -8-.hwonország 647 OOO. Erdély 1 440 OOO, összesen 8 555 OOO 
fő. ~hbez [t7.onban hozzá kell adnunk a népszámlálásból ldha-
_gyott tényleges katonai szolgálatot teljesítőket (mintegy 260 OOO 
W) és n kttonai határőrvidék lakosságát (kereken 700 OOO fő). A 
magyar k i.rál.vság lakosságának száma tehát 1787-ben 9 515 OOO fő . 

1804-ben Magyarországon és Horvát-Szlavonországban 7 556 OOO 
főt írtak össze.0 Ehhez a számhoz azonban hozzá kell adnunk a ne-
meseket. (kh. 3-fO OOO), a papokat (kb. 15 OOO) és az összeírásból 
kimn.raclt lrntonaságot (kb. 164 OOO), i'.tgyhogy az össznépesség 
sz{tm}t 7 970 OOO körül lehetett. Ez 17 év alatt 12% -os, nagyon 
mérsékelt növekedésnek felel meg. Ha ezt a növekedést feltéte-
lezzük a magyar kü·ályság többi területére is, a számok így alakul-
nak : E rdély népessége 1 613 OOO, a határőrvidéké 784 OOO fő, 
azaz a,17, össznépesség kereken 10 360 OOO fő. 

Ez a népei::ségszám önmagában tekintélyesnek mondlrn.tó. 
A H a.lJs l.mrg-monarohia (Belgium nélkül) összlakossága ebhe11 az 
icWhen kereken 23 OOO OOO volt, a birndalom lakosságának tehát 
4 5 % -ú.t Magyarország adta. (Területileg v iszont jVfa.gyarorsr,ág 
r1z egész Monarchia mn.jdnem 55%-át alkotta.)10 

A lako~ság 11övekedése a vizsgált korszakban azonban koránt-
i-;em volt, egyenletes. l1észletes összehasonlítást lehetővé te-.;•ő 
számsora ink n incsenek, de a külöHböző egykorú adatok azt rnu -
tn.tj ák , hogy az 1790-es években a lakosság növekedése stagnál t , 
egyes v idékeken fogyott, s csak 1797 után lendült neki. 

Ezt elséísorhan az 1790- 95 közti sorozatos rossz termésű esz-
tcnclíík s a nyo mukban fellépő ínségek, járványok magyará7.zák. 
1790-bon <L szárnzsá.g teszi tönkre a vetéseket és a takarmányt, 
i'.rgyann,v ira, hogy az egykorú följegyzés szerint „a tavaszi vetés 
csak gaz lett, több helye.n még csak meg se kapálhatták" .11 Csong-

csics J ózsef. Bp „ 1963.) e. munka 143. skk.; Kovacsics József: Si tuation dé-
mogl'aphique <le la Hongrie a la fin du is• siecle (1787 - 1845). Colloque de 
déinograph ie historique 1965. Bp„ 1968. 60. skk. (Pont;atlan, adataiban és 
következteléseiben egyaránt megbízhatatlan, de részletesen felsorolja a 
ké l'<lés irodalmát. A cikk franciasága egyébként helyenként vicclapba illik, 
pl. „prov inces p erpétuelles," értsd : örökös tartományok stb.) 

u Az J 804-es népszámlálásm l. ~Thirring: Az 1804. évi népösszeírás. I. 
m . (adata imat elsősorban innon vettom); továbbá Thi?'t·ing Gitsztáv: 
Népui;,:dési't11k kút,forl'ásai a m(1U, század első felében . Bp„ 1903. és a Xova-
r,qic.g: 8 it,11aLion. 1lémog raphiquo. T. m. 83 - 84. említett irorlalmat,. L. még 
E mber Gyóz6: Öss'1;el'oglaló statis;,, tiktti Láblák l\lfogyarországrúl n XVIII. 
fizóznd végén. Rlo.tisztilmi S7.emle 1971. 1256. skk. 

rn Oiirt!P.r: Dio Volkszalalw1gen. I. rn. VIIJ. (.ábln 
11 fö'brP/zeni P rtp l stvá1i hist(n'ini jogyozetei. Hasznos Mulatságok 1822 . 

• 1() 1. ld ú;o1 i /létidy Antal: [cJőjárá.si eseményflk és e lt:mi esapások Magyar-
<11·s·1.1tg on 170 1 - 1 ROO-ig . Hp„ 1970. :l 72. 
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ráclhnn „ezen egész vármegye azt meg nem aratbatta, a.mit a 
földbe vetett" . l 2 1791 januárjára az Alföldön éhínség köszöntött 
he. Cso11grádba11 a parasztok a szolgabírót ostromolták ennivaló-
ért. „mert, három hete sem lát.hatnak egy harapás kenyeret" .13 

A szolnoki Ferenc-rendiek följegyzése szerint: „A nép oly nagy 
szükségben van, hogy a nád beléből készült lepényekkel táplálko-
7.i k, s döglött állatok hí1sát eszi, amiből különféle betegségek tá-
rnndván , sokan ellmltak . . . Reggeltől estig szakadatln.n sol'bn.n 
jii1 tek n. zál'dába, kenyeret kérvén, kik majd éhen vesztek." 
A Kunságban a.z emberek „százankin t hagyták oda háwlrnt és 
oda takarodtak teleJnj, az boJ koldulással élhettek. A marhák 
földet evén, eldöglöttek". A nép szegényebb része „mindenéből 
kifogyott, annyira, hogy a testi ruháját is a kenyér végett eladni 
kényteleníttetett" .14 

1791-ben az a.Jföldi termés gyönge közepes volt, a korán beállt 
őszi esők viszont teljesen tönkretették a bortermést. A hegyaljai 
Tállyán ,.ilyen lucskos, mocskos szüretet emberemlékezet óta 
nem adott Bacchus". Októberben már jeges hó borítja a szőlőket . 15 

1792-ben az Alföldön egész nyáron esik az eső . „Az öregek azt 
beszélik, hogy ilyen nyomorúságos a.ratást még sohasem értek" 
- jegyzik fol Pest megyében.1G Ahol termett valami , a folytonos 
eső miatt nem tudták behordani. Erdélyben „minden takarmány 
a mezőn ázott és rothadott" .17 

1793 közepes termést hozott, 1794-ben azonban minden koráb-
bit felülmúló országos aszály következett. Már májusban „min-
den környékről jött levelekben azt a panaszt olvasom - írja 
a Magyar Hírmondó szerkesztője - , hogy februáriustól fogva 
vagy teljességgel semmi, vagy igen kevés eső volt, hogy a nagy 
szárazság miatt az őszi vetések ki nem hányhatták jól a kalászo-
kat, hogy már is megsárgultak, hogy a szénát termő réteken a 
füvek töveikről mind kiégtek, . . . hogy a kerti vetemények ... 
egészben semmivé lettek, ... hogy a terméshez legkevesebb re-
ménység sem lehet".l8 Júliusban „máraszőlő is mjnd megfonnyad 
.. . " 19 A Hajdúságban „mind a kaszá.Ilók, miud a vetések elégtek 
a nagy melegség miatt ... Sokan egy szemet se láttak belőle. Még 

12 Récsi Magyar Kurir J 791. január 18. 
is Uo. 
u R éthly: I. m. :n5. 
15 Bécsi Magyar Kuru' 1791. november 25. 
ic Uo. 1792. szeptember 7. 
11 Uo. 1792. szeptember 4. 
is ]\[agyar Hírmondó 1792. május 23. 
19 Magyar Hírmondó 1 792. angnsztus l!J. 



a szalmája is odavan az életnek".20 Amire nincs példa, a nagy szá-
razságban kiszárad nz E csedi-láp. Békésben, Erdél.vben már a 
marha is döglik, s Debrecenben a borja.s tehenet a szokásos 40- 50 
forin t helyett 5 - 6 forintért adják. K iskunhalason már augusztus-
ban kenyeret osztanak a népnek, s a búza köblének ára 3 máriás-
ról 20 forintra emelkedik.21 Az Alföldön „sok helyeken füvet ettek 
az emberek, másutt 1."Ukorica csutkát törtek lisztté s abból csinál-
tak pogácsát".22 Miskolcon leszedik a házakról a zsúptetőt, azzal 
etetik a jószágot.23 A szárazság és az ínség talán legnagyobb a Dél-
Alföldön: kiszáradtak a kutak, járványok léptek fel. Versecen 
ötszáz embert, főleg gyermeket vitt el a himlő. 24 

A kormány és a nagybirtokosok gabonát osztanak, de a szük-
séglethez képest csak nagyon kicsik a készletek, s a vetésre is gon-
dolni kell.25 A szára.z nyárra köszöntő szokatlanul hideg tél aztán 
egész sorokat vág az éhező, legyengült népességben. Szarvason, 
Tessedik Sámuel följegyzése szerint, „olly nagy rakásokban hever-
tek az állatok hullái és csontvázai, hogy még a több mint kétezer 
kutya sem tudta a bűzlő dögöket elfogyasztani". 26 Tavaszra kelve 
pedig feltámadtak a járványok, a dunántúli Babócsától az erdélyi 
Alvincig. Debrecenben emberek vonják a szárazmalmot, mert a 
lovak a gyengeségtől felállni sem tudnak. Az utazás leáll, mert 
nincs 16 a váltásra a forspont helyeken.27 

1795 nyarán végre jó a termés, a Bánságban „egy köböl vető
mag mintegy húsz köböl magot adott,"28 - a bjmlő azonban ismét 
felüti a fejét, ezútta l főleg a gyermekek közt végez nagy pusztítást. 
Liptó megyében négy hónap alatt 3222 gyermek halt meg, Jols-
ván „száznál több", Temes megyében „sokszáz", Máramarosban 
„a himlő egészen elfutotta a vármegyét".29 

1796 elején délről betört a pestis, először Hunyadban, tiztán 

zo Uo.1792. augusztus 12. 
u Uo. 1792. július 1., augusztus 19„ szeptember 16. 
n Debreczeni Pap ltttvá.n. I. m. 403.; Réthly: I. m . 41 !). 
23 B enk6 Sámuel: Ephemoridos meteorologico-mcdicuo. 1. Vindo\Jonue, 

1794. Idézi RétlWr.J: I. m. 415 - 420. 
H Réthl,v: I. m. 421. 
u Az él1ínségr61 érkező jelen tésekre, az ezzel kapcsolatos kormányzati 

intézkedésekre 1. Sándor Lipót nádor ügyviteli jegyzőkönyvét (A magya1· 
jakobinusok iratai. Sajtó alá rendezte Benda ]{álmán. Bp„ 1952. HT. 25„ 
64., 191„ 193., 199., 208„ 211 ., 214., 215„ 222., 224. sLb.). 

28 Tessedik Sá'11nte1: Szarvasi nevezetességek. Kiadta Nádor .JC'n6. Bp„ 
1938. 78. 

27 Bécsi 1\fagyor Kurir 1795. április 3., júni11s !l; l\Jogyar Hírmondó J 195. 
április 24„ 28. 

28 B écsi Magyar K urir J 795. augusztus J 8. 
Z9 Uo. 1795. október 1 a., novembe1· 6. és Réthly: I. m. 433. 
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Belgrádnál - de sikerült lokalizálni. A természet pecUg . ez évben 
is rendlúvül munkálkodik", a „búza és a zab ára egész alacson,v", 
még decemberben is.30 A természet, mintha csak kárpótQlni akitr-
ná, a111jt az előző években elmulasztott, i;orozaLosa.n jó termésű 
esztendők következnek . 1800-tól már gal>onafelei;leg mutatkozil.:, 
járványokról is keveset hallunk, megindulhat az élet regeneráló-
dása. A természetes szaporodás azonban továbbra sem túl nagy. 
Az egészségtelen életviszonyok, a nagyará11yú csecsem{)halandú-
ság és a felnőtt férfi korosztályokban a franciák elleni hábOl'ú 
évről évre tömegesen szedik áldozataikat. 

A népesség kor szerinti összetétel.e vjszont az 1804-es népszám-
lálás szerint egészséges : kereken 46 % a 17 éven aluliak száma, 
21 % a 41 éven felüli „öregek" aránya és 33 % a 18 - 40 ~vig ter-
jedő munkabíró korosztály. A felv idéki városokat kivéve min-
denüt,t erős férfitöbblet mutatkozik. 

Népsűrűség 

A négyzetkilométerenkénti átlagos népsűrűség 1790 körül 29 fő 
volt Magyarországon, s ez a szám 1804-ig 31-re emelkedett. Ez a 
szám azonban önmagában nem sokat mond, mert a visz011ylagos 
népesség száma megyénként és történelmi tájanként nagy eltéré-
seket mutatott. A török hódoltság következményei száz év távla-
tából is észrevehetően éreztették batá.sukat. 

A legsűrűbben lakott övezet még mind ig az egykori, tül'ökt<Sl 
meg nem szállt királyi Magyarország területe. A s;;:lavóniai Varasd 
és K örös megyéktől Zalán, Vason, Sopronon át Pozsony, Tren-
csén és Nyitra megyéig a népsl.írűség átlagban 40 - 50 közt van, 
ez az ország legsűrííbben lakott területe. Ezen belül is kiugrik 50 
fölötti népsíírűségével Pozsony és Nyitra megye. Az északi hegy-
vidéken, Árvában, Túrócban, Sárosban, Zemplénben 33 - 37, 
Szepesben és Abaújban ismét 41 a népsűrűség. Ez az erdős, hegyes, 
kevés termőfölddel rendelkező északi terület, természeti viszonyai-
hoz képest, az akkori primitív gazdálkodási viszonyok mellett, 
már szinte a túlnépesedés határán van. Zempléntől kelet felé azu-
tán hirtelen gyérül a lakosság: Ung, Bereg, Ugocsában már csak 
18, Máramat·osban pedig eléri az országos mélypontot: négyzet-
kilométerenként 9 fő . 

Viszonylag sí.'Lrűn lakott az ország keleti része, Erdély, ahol 

3~ Uo. l 79G. fobrná,r 9., J 2., április l.; a. jó termésre- március l., l 5., július 
:2íi„ 1797. jnnrntr 10. 
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szintén számításha kell vennünk, hogy a hegy~idék nagy lcriiletci 
lak hatatlanok. Ennek ellenére a négyzetkilométerenkénli állag 2-L 
Ez persze C'f:ak átlag, ezen helül az erdélyi medence közepe, Kü-
küllő és uyugalou Közép-Szolnok megye a legsűrűbben lakott 
(42, illetve 33 fő négyzetkilométerenként). A Szászföld egyes 
részei a 30-as sűr{íség.ig emelkednek. A legritkáhh a lakos~ág 
Hunyndhnn és a KeleLi-J<árpáLok vidékén, a Székelyföldön, Csík, 
Gyorgy6, Háromszék és U<lvMhely t,oriílet.én, nhol n. n0pr;íhíír;ég 
n6gyzoLk i lo méterenként 11 - 17 f(). 

A hajdani török hódoltság, az Alföld, a XVill. századi nagy 
telepítések és belső népmozgalmak után is gyéren lakott, átlagban 
alig éri el négyzetkilométerenként a 22 lakost. Ezen belül persze 
itt is erős különbségek mutatkoznak. Az északi, északkeleti perem-
vidékek, Borsod, Szabolcs, Heves viszonylag a legnépesebbek 
(33- 35 fő négyzetkilométerenként), Békés, Csanád, Csongrád 
gazdag földjein azonban mindössze 17 főt találunk négyzetkilo-
méterenként. Va.lamivel ma.gasabb ez a szám a Duna inenL611 
(25 fö), de ez sem éri el a kelet-dunántú li megyék (<l11nánLúli 
átln.gban szintén a]n.esony) 36 - 38 fő körüli átlagát. Csa.k 'l'emes 
és Krassó-S?:iirény megyében emel kocl i k n. népesség n. négy7.eLk i lo-
méterenkénti 30 fölé. 

A sűrű népességet, az ezzel egyiíLL járó - irodalmi szempontból 
sem mellékes - magasabb életszínvonalat és műveltséget tehát 
1787-hen még mindig az ország éf.17.aki és nyugati teriílctei kép-
viselLék, bár eg_v század a laU ~iz Alföld henépesiiléHe jelenWsen 
előrehaladt . 

.A-1. 180-4-ben tartotL népszámláláH azt, mutat.ja, hogy a. nép8űrí'í
r;égi ldílü11hségek kiegyenlíléséro irányuló i;;pontán folyamnt cré>-
LeljeHcn továbbhaladt. Mcí,r említel;tiik, hogy a 17 év lakosH:íg-
löbbletc 12%-ot Lesz ki. A gym·apodás azonban koránL.':icm volL 
azonos a7. ország különböző tájain. A Dunántúl lakosságnöveke-
dése 10%, a Felvidéké 8% kÖl'ül volt. Ugyanakkor az alföld i tizen-
két megye 30%-kal gyarapodott, s ezen belül Csongrád és Békés 
39, Torontál 36, Bács 35%-ot mutat. Az ország népszaporulatá-
nak több mint fele, 422 OOO Lélek az Alföldre esett. Nyilvánvnló, 
hogy miután külföldről való betelepítés ebben az időszakban már 
nem volt, a népszaporulat alföldi többlete jelentős részben n. má!; 
tájakról idevándoroltakból adódott. Ugyatúgy a másik gyarapod6 
terület, nz északkeleti Felvidék szaporulata is, amely 1787-hen 
nz Ol'H?:ág legritkábban lakott része volt. Beregben, Ugocs{1.ban 
a gya.rapodás 33% volt, Ungban és Máramarosban pedig - cgy-
vonnll>an Csongráddal - 39%. A belső vándorlás tehát nagymérvű 
kellett hogy legyen a XVID-XIX. század fordu lóján is. 
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Erről a helRő vándorlásról, a migrációról az összeírások nem nd-
n::tk számot, de a l1épRzámlálások „távol lévők" és „idegenek " 
rovatának fü:szevetése mégis lehetővé teszi annak felderítését, 
hogy ez a vándorlás honnan, merre irányult. Első pillanatra szem-
betűnik, hogy míg az a lföldi megyékben elsősorban idegeneket, 
tehát más vidékről jötteket vesznek számba, a nyugati és észak i 
megyékhen ::t távollevíík száma duzzad meg. Pest megyébe11 pl. 
1787-hcn J 600 távollcvc)vcl szem hcn 2100 idegent írtak össze, 
Békésben ugyn.nez az Mány 887 : 1760. Ezzel szem bon Árváhan, 
'l'úr6clmn , Liptt'ibn.n éH Rzcposhen a távolJevők s7.ámn, két-három-
szorosan, Zólyomban meg éppen négyszerese11 meghaladja az icle-
genekét. Sopronban is 541 idegennel 1638 távollevő áll szembe11, 
sőt Zalából is majd háromszor annyian mentek el, mint amennyien 
jöttek. Ugyanakkor az Alföld és a hegyvidék érintkezésénél (Heves, 
J3orsod stb.) a be- és elvándorlás egyensúlyban van. 

Az 1804-es összeírás ugyanezt a tendenciát mutatja. A pozsonyi 
népszámlálás i kerülethez tartozó bat északnyugati megyében 
3900 a beköltözöttek és 21 500 az eltávozottak száma; e.i; az 
arány az és7.rt.k i megy6kné1 még növeks7.ik. Sopron, Vas és Za la is 
2000 idogcnt. PS 17 500 eltávozottat tart számon. A'l. a.lföldi megyék-
ben fo rdít.otL a helyzet, nyolc-tízszer nagyobb az ideköltözők szá-
ma, mint az elvándorlóké. Az élen itt is Csongrád-Tiékés jár (64!3 
eltávozott és 9500 bevándorolt). 

Az elvándorlás jelentős része a városokpa irányult. A városok-
ban a lakosság fluktuálá.sa amúgy is jóval magasabb, mint a fal-
vakb~111. Az elvándorl6k országosan J 3,7, a bevándorlók azonhan 
39,2%-át tették ki a. városi összlakosságnak. Egyes városoknn.L 
C'Z a szám persze még magasabb. 

1Iinde7. ta.nlisítja, hogy a XIX. század fordulóján fo lytatódik 
a nyugat.í és északi megyékből a lakosság áramlása az Alföldre. 
Ezt támasztja alá a.:>. a jelenség is, hogy az alföldi megyékben a leg-
magasabb a férfiak nőkhöz viszonyított arányszáma, hiszen sze-
rencsét pr6hálni eJsősorhn.n a felnőtt férfiak indulnak el. 

A települések; n városok 

A népsűrűségbez hasonlóan történelmi hatásokat tükröz a tele-
pülések eloszlása is, azaz a török korszak nyomán bekövetkezett 
\álto::>.ások nyomai még nem tűntek el. A Felvidéken, a Dunántúl 
egyes részein, Erdélyben és H orvátországban lényegében fenn-
maradt a közé1Jkori síírű fa.lurendszer, az Alföldön kevés a község, 
de e::>.C'k íg('n népesek. ,fellemzően v ilágítja meg a települési kii -
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lönbségeket, ha összehasonlítjuk a két naigyjából egyforma népes-
ségű Vas és Temes megyét. Vasban a 220 OOO lakos 651 községl>en 
oszlik meg, Temesben a 215 OOO lakos 185 községbe tömörül. Vag,v 
egy másik példa: Nógrád 148 OOO lakosa 265 településben él, 
Békés-Csanád és Csongrád 146 OOO lakója pedig 4 7 községben. :Míg 
Vas megyében átlag 338 fő jut egy községre, Nógrádban 550, 
Temesben 1156, Békés-Csanád-Csongrádban pedig 3838. 

A települések nagyságrendjét vizsgálva felt(ínő, hogy a kicsiny 
(100-200, de nemegyszer20-30fős) falvak és a több ezres nagy 
települések mint szélső értékek közt viszonylag kevés az ezer 
körüli lakost számláló község. 

Külön említést érdemel a városok kérdése, mert nemcsak de-
mográfiai, hanem jogi szempontból is különbséget kell közöttük 
tennünk.31 J ogilag csak a szabad királyi város, a civitas számított 
városnak. Számuk ekkor 61, zömük a töröktől annak idején meg 
nem szállt területre esik; kiváltságlevelét legtöbbjük a középkor-
ban szerezte. Az Alföld rohamoi;an növekvő agrártolepüléi;ei közli 1 

csak egynéhány kapta meg a kiváltságos civitas rangot, így Sze-
ged, Szabadka, Temesvár éi; Zombor. A szabad királyi városok 
népessége általában a lacsony, a szélső értékek azonban elég tág 
határok közt mozognak. Az ország legnagyobb városának, Deb-
1·ecennek kereken 30 OOO lakosa van, a legkisebbnek, a Sopron 
megyei Rusztnak csupán 1000, ami kevesebb az átlagos alföldi fal-
vak lélekszámánál. Húszezernél több lakost számláló város mind-
össze öt van: Debrecen, Pozsony, Buda, Szeged, Pest. Igaz, hogy 
a gyakorlatilag már ekkor is egynek számító Pest-Buda-Óbuda 
együttes lakossága meghaladja az 50 000-et. Tizenuyolc ci vitas 
lakossága ötezer alatt marad, közülük tizenegy a háromezret sem 
éri el. Selmecbányát kivéve ötezer lakos alatt van a bányavárosok 
mindegyike s a legtöbb nagymúltú felvidéki város (Lőcse, Bártfa, 
stb.). Az ötezren felüli, tehát viszonylag már jelentősebb népessé-
gű városok viszont részben a központi fekvésű, régi történeti és 
köz igazgatási szerepet betöltő városokból kerülnek ki (Sopron, 
Pozsony, Kassa, Nagyszombat, Kolozsvár, Bn1si;ó, Buda stli.), 
réi;zben az Alföldön, illet,ve az alföld és a hegyvidék érintkezésénél 
most vannak felfejlődőben, mint a már említett Szeged, S:.-:a.l.iadka, 
Zombor, Temesvár vagy Komárom és Szatmárnémeti, sőt maga 
Debrecen is. 

Persze, ha a társadalmi összetételt nézzük, azt találjuk, hogy 
az iparra.!, kereskedelemmel vagy bányászattal foglalkozók száma 

31 Az emlíLcLL munkákon kívü l 1. Dávid Zoltán: A vúrosi népe.'3ség na~-
stiga. Magyarországon l 735-ben és 1828-ban. Történeti stu.tisztikai évkönyv. 
19G3- 64. Bp., 19G5. UO. s köv. 
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korántsem 11 Jegnépesobb v(~rosokban 11 legnagyobb. Ugyanell vo-
natkozik u. v~hosok külső képére, vá,rosiasságára is. A kis felvidéki 
civitások ilyen szempontból messze megelőzik az alföldi városo-
kat, amelyekben erős túlsúlyban varrnak a mezőgazdasággal fog-
lalkozók, s társadalmi összetételüket, nézve nem sokban kiilön -
böznek a mezővárosokt61. 

A szabad király i városok CSO]JOrtján belül tehát lényegesen 
eltérő típusokat találhatunk. És ha jogosult, hogy a falusi s:r.inten 
tengődő, igen kis lélekszámú településeket kiváltságuk , jog i hcly-
zettik alapján a városok közé számítsuk, legalá bb olyan jogos 
11 városi népesség körének kiszélesítése azokra a mezővárosokra, 
névlegesen földesúri fennhatóság alatt élő oppidumokra., amelyek-
nek belső v iszonyai alig vagy semmit sem különböznek a szabad 
városok agrár jellegű csoportjától. Olyan oppidumok, mint a 
22 OOO lakost számláló Kecskemét, a 16 000-es Hajdúszoboszló , 
a 15 000-es Hajdúuöszörmény vagy a 14 500 lakos ú Miskolc; és 
)faja„ hogy csak néhányat említsünk közülük, hikosságuk társa-
chtlmi ösHzetétolét, életmódját, tit települé::; cenl.J'u mának kii IHéí 
képét iJleWen legalább annyira városok, mint Szabadka vu.g,v 
Zombor. 

1787-hon a. szabad királyi városok lakossága 442 OOO fő, a:r. or-
szág lakosságának 5,6%-a. Ha azonban városnak vesszük a 2000 
főnél többet számláló mezővárosokat is, tehát azokat az oppidu-
mokat, amelyek lakosságuk számával és így bizonyos keresl<edcl -
mi, ipttl'i tömörüléssel kiemelkednek a környező falvak közül 
(ezek lakossága kerek számban 1 600 OOO), egyiittesen 2 millió 
embert vehetünk városi lakosnak, ami kereken egynegyede a:r. 
ország egész lakosságának. Hogy el járásunk jogosult, hogy tehát 
nem vehetjük a városi élet egyet len kritériumának a privil égiu -
mot, muLat,ja a tovább i fejlődés: a XIX. századhn.n az itt említett 
mezővárosok sorouttosa.n az élre törnek , s a XX. századra egy ikük-
másikuk a?. ország leg iparosodottab b központjává válik . 

.Az 1804-es összefrás szerint a szahad királ)·i városok lakm:síiga 
mindös.qzc 6% -kal gyarapodott, teht\t az országoH Rzaporulat IC-lé-
\'el. A globális számon hcJül azonl>an jelentős különhségeket, f,;dí~
h111k: <t /'olvidéki ld111,vnvárosok (Hosztercelni11yit J<iv~tel évcl) , 
n;igymt'ilt.ú <·iv itái.;ai11k (likse, H:íl'l.f'•~ . l~perjes) ltikossága 15 - 20 
'
1 

0 -kal fogyotL. Kassa. é ppen hogy HLagnált,, de mát· Pozsony h.ikos-
sága 17 év a latt 3600 fővel csökkent. Ugyanakkor az alföldi váro-
sok gyarapodtak. Hogy néhány példát mondjunk, Szatmárnémeti 
7800-ról 10 300-ra, Újvidék 11 ezerről majdnem 15 ezerre, Szeged 
pedig 20 ezerről több mint 24 ezel.'re. Még nagyobb volt egyes 
mezővárosok növekedése, különösen az alföldi peremvidékeken. 
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Jellemző ebből a szempontból Nagyvárad, Arad, Miskolc és Eger 
fejlődése, mindegyik 35% fölött. 
- A lakosság városokban való fokozotta.bb tömörülése tehát meg-
indult Magyarországon, de a tömörülés súlypontja többé nem 
a régi bánya- és iparvidékekre, hanem az Alföldre esik. Viszo-
nyítva Ausztria vagy Csehország városaihoz, a magyar városi 
fejlődés persze a lakosság számát nézve csakúgy elmaradt, mint 
a települések városias külsejét illetően. Az igazi l1agyvárosok még 
hiányoznak Magyarországon, ezeket csak a kapitalizmus kora 
fogja majd létrehozni. 

T á1·sadalrni lagozódás 

Akár városnak vesszük a nagyobb oppidumokat, a.kár pedig 
a, jogi értelmezésnél maradva csa.k a privilegizált civitásokat 
tekintjük városnak, a városlakók korá11tsem tartoztak mind a pol-
gársághoz; közöttük kevés az ip~Lros, a kereskedő vagy az olyan 
értelmiségi, mely már polgárnak tekinthető .32 A statisztikt1s 
Schwartner Márton 1798-as feljegyzése szerint „nehéz Magyaror-
szágon azt a határvonalat meghúzni, amely a várost a falutól 
megkülönbözteti. Az ország minden városa (még Pest és P ozsony 
sem kivétel) a városi iparon kívül többé-kevésbé mezőgazdaságból 
és állattenyésztésből él''.33 Pozsony, Kassa és K omárom ugyan-
ekkor panaszkodna.k, hogy iparosaik csak úgy tudnak megéln i, 
ha földet vagy szőlőt is műveh1ek.31 Ezek a félparaszti elemek 
nyilván még nem nevezhetők polgárnak. De nem számíthatjuk 
a polgárok közé a még polgárjoggal sem rendelkező nagyszámú 
szolgát, napszámost sem, akjk a polgári öntudattól messze járnak, 
s akik egyes városokban a lakosság többségét alkotják. 

Az 1787-es népszámlálá.skor azonban a „városi polgárok és 
falus i mesteremberek" csopor t jába szánútották mindazokat a 

a2 Az alábbinkru. n már többs;i;öl' iclé;-.cLI. slat.iszLikui munkákon kíviil 1. 
B enda J(átnuín: A jo:tefinízmus és o, jakohínusság k érdései o.. }fobsburg· 
monurchiábn.n . Törl.énelmí Szemle 1965. 397 - 399.; Benda Kál111ó1t: Lu. 
sociétó hongroiso Ull XVHI0 siecle. Les r ... umieres en Hongrie, en 1..:11r9po 
Ce11t.rale oL cn E 11r1Jpo Oriont,n!e. Actes du Colloque de MóMo.fürod, 3- 5. 
novembrc 1970. Bp„ 1971. 22 - 23.; Mályusz Elernér: A magyarcwszúgi 
polgárság a „francia fonadalom korában. A Bécsi Magyar Töl'ténetkutató 
Intézet Evkonyve I. 1931. 229. skk. 

33 Martin Schwartne1·: Statistik des Königreich Ungain . P est, 17()8. 
112-113. 

st MarcZ(!li Flenrik: Magyarország története II. József korában. Bp„ 
1884. I. 116 - 117. 
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nem-nemeseket, akiknek valamelyik városban saját házuk volt, 
illetve városban és mezővárosban kereskedéssel, kézművességgel 
is foglalkoztak, továbbá a gyárosokat, bánya- és kobótulajdono-
sokat. Számuk - csak a felnőtt férfilakosságot számítva - Ma-
gyarországon 75 OOO (2,3%), Horvátországban 4000 (1,2%), 
Erdélyben pedig majdnem 12 OOO (1,6%). A határőrvidéket le-
számítva tehát az összeírás által polgárnak minősültek száma a 
férfi népességben országosan 91 OOO, ami az összes férfilakosság 
2,1 %-a. 1804-ben Magyarországon 84 500, Horvátországban pedig 
3900, összesen 88 400 polgári foglalkozású férfit írtak össze 
(Erdély adatait nem ismerj ük), a.mi az akkori férfilakosság 
2,4%-ának felel meg. E z a szám a maximumot jelzi, ennél több 
nom lehetett, de nyilván ennyi sem volt. Nem nevezhető polgár-
nak, burzsoának a falusi mesterember, kovács, bognár, mert 
inkább a parasztsághoz tartozik. Nem polgár az a paraszt, akinek 
a városban is van háza. Teljes egészében polgárok közé sorozta 
pl. a népszámlálás a Jász-Kunság kiváltságos népét, pedig ezek 
szabad paraszLok voltak. Hasonló a helyzet a hat hajdúvárossal, 
amelynek lttkosságát szintén polgárnak vették. Mindezt figye-
lembe véve, a magyarországi tényleges polgárság számarányát 
aligha tehetjük 1,5- 2%-nál nagyobbra. ö sszehasonlításul említ-
sük meg, hogy Alsó-Ausztriában 6,5% a polgárság aránya, s az 
osztrák tartományok átlaga 4% körül van. Csehországban a 
polgárság részesedése az össznépességben 5,5% körül van, Lengyel-
országban viszont a magyarországival nagyjából azonos az arány. 
Franciaországban a forradalom előestéjén a polgárság 12%-ot 
tett k i, s ez a szám Angliában móg magasabb volt.35 

Ez az 1,5- 2%-nyi polgári elem sem oszlott meg egyenletesen 
az országban. Zöme a felvidéki és dunántúli városokban élt, az 
Alföldön csak kevesen voltak. Erdélyben a Szászföld városaiban 
tömörültek. Jelent.ős központ volt kialakulóban a kettős város, 
Pest-Buda körül. 

A polgárságnál jóval nagyobb számú volt a nemesség. 1781-ben 
Magyarországon 155 519 (4,8%), Horvátországban 32 316 (3 %), 
Erdélyben pedig 9782 (4,4%) nemes férfit írtak össze. A nőket 
is számítva ez összesen mintegy 390 OOO ember, az összlakosság 
valamivel több mint 4%-a. Ez a szám önmagában is sokat. meg-
magyaráz az 1790-es és az 1794- 95-ös eseményekből. (Össze-
hasonlít ásul itt is említsük meg, hogy az osztrák- cseh tartomá-

a. A H absbu rg-monarchia. más orszó,gaira vonatkozó számításokat 1. 
H1mdn: A jozt1finizmus. I. m. 398 . . Franciaországra: Albert :ioboul: A francia 
forradalom töL·téno~e. Bp„ 1963. 16. 
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nyokban a nemesség átlagosan 2,5% alatt maradt, Lengyel-
országban viszont 5% fölött volt. Francia-0rszágban a. 12% pol-
gárral nem egészen 1 % nemes állt szemben.) 

A nemesség legnagyobb számban a Tisza-balpaL"Li megyéklJen 
élt, itt százalékaránya 8,6 volt. Nom sokkal maradt, el ettől a 
Tisza jobb paL"tja sem 6,2%-kal. Egyes megyékben azonban a 
nemesség száma ennél jóval magasabb Yolt. Így Szabolcsban a 
lakosság 13,3%-a, Szatmárban 14,l, Borsodban 15,2, a gyéren 
lakott Máramarosban pedig 16,6%-a volt nemes. ÉL"thető ezek 
után, hogy a köznemesi megmozdulások tömegerejót elsősorban 
mindig ezek a megyék adták. Az egykor török hódoltság alá 
tartozó alföldi részeken viszont jóval kevesebb nemes volt, számuk 
az 1 %-ot sem érte el. Legkevesebben a Tisza-l\1aros szögében 
voltak, itt mindössze néhány nemes csalá.d élt. A feh·idéki megyék-
ben 2-6% közt, a Dunántúl nyugati részében 5- 7% közt 
ingadozott a számuk. Pozsony és Veszprém megyében azonban 
elérte a 10%-ot. 

Erdélyben a legtöbb nemes Szolnok-Dobokában és Csíkban 
meg Udvarhelyszékben élt (8-10%), a Szászföldön vagy Fogaras-
ban viszont 2%-ig sem emelkedett számuk. Horvá.tországban a 
nemesség szinte egésze Zágráb és Varasd megyében élt. 

Nem érdektelen megnézni a nemesség arányát a városokban. 
Míg a megyei átlag :Magyarországon 4,6%, a városi lakosság 
3,8%-a volt nemes. Egyes városokban azonban ennél jóval 
nagyobb arányban tömörültek. Pest -Budán 6,2, Győrött és Nagy-
szombatban 9,1, Komáromban pedig 14,5%-át alkották a lakos-
ságnak. Ugyanakkor a bányavárosokban alig tu.lá lunk néhány 
nemes családot. Az erdélyi városokban számuk csekély volt, csak 
Kolozsvárt tömörültek nagyobb számban (8,5%). Horvátország-
ban a nemesség központja Zágráb volt (12%), do Fiuméban is 
4,7% volt a nemes. 

A községenkénti eloszlás még változatosabb. A falvak legtöbbjé-
ben egyáltalában nem volt nemes, má,sutt 1- 2 nemes család 
található. De akadtak úgynevezott nemes i falvak, u.hol számuk 
több százra rúgott. 

A kiváltságos elemek közt kell megemlékeznü nk a, pa.pi rendri:íl. 
Felekezeti eloszlásukat nem ismerjük, összes számuk 1787-bcn 
18 847 (0,47%). Ennek egyhatod része azonban a királyi >árosok-
ban élt. Közülük Pesten 477, Pozsonyban 207, Egerben 156, 
Nagyszombatban pedig 129. Egy 1772-es kimutatás szerint36 a 

86 Lexicon univel'SOl'um regni Hungariuu loco1·urn populoso1·um. L 772. 
Bp., 1920. 
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•áro11okon kívül 4459 parókia volt 1\'fagyaror~zágon (Horvát-
országot, Erdélyt és a Partiumot nem számítva), ideértve nem-
csak a katolikus és protestáns, cle a görögkeleti egyházközségeket 
is. Ez azt jelenti, hogy a 8742 község több mint felében - hiszen 
a községek 43% -ában két vagy több felekezetnek is volt temploma 
- sem templom, sem pap nem volt. 

Az ország lakosságának csaknem kilenctizedét alkotó paraszt-
ságot a népszámlálások két összeírási kategóriában rögzítették. 
Paraszt néven csak a telkes jobbágyokat írták össze - a földdel 
nem rendelkező házas és házatlan zsellérek külön összeírási cso-
portot alkottak. Az összeírási szempontok azonban különfüien az 
utóbbi csoportnál meglehetősen tágak voltak. A „házi és kerti 
zsellérek"-en kívül ugyanis ide sorolt az utasítás ,.minden, az 
előző rovatba be nem osztott férfit", a protestáns és görögkeleti 
pttpok fiait, a testi fogyatkozásl'.mkat, az özvegy férfiakat, ha 
negyven éven felül voltak - s a társada lmilag össze nem tartozó 
kategóriák utólagos szétválasztása nem lehetséges. l\Jjycl azonban 
nyilvánvaló, hogy a rovat zömét mégis a zsellérek kellett hogy 
adják, durva tájékoztatásra - jobb híján - ezeket az ad~ttokat 
kell idéznünk. 

Az 1787-es népszámlálás a parasztok, tehát a telkei; johhágyok 
számát a magyar királyság egész terület6n (a határőrvidéket nem 
számítva) kerek számban l 200 000-ben állapította, meg. Ez a fel-
nőtt férfilakosság 27 ,8%-a. Ez azt jelenti , hogy a telkes jobbágyok 
és a zsellérek a. felnőtt férfiJakosságnak a felét tették ki. Ez az 
a.rány nem változott 1804-re sem. 

H a az egész magyarországi parasztság számát ttkarjuk meg-
határozni, vagyis a társadalmi kategóriákat nem bizonyos ki-
váltságok, hanem életforma szerint állítjuk össze, a telkes jobhá-
gyolc hoz és zsellérekbez hozzá kell vennünk a 1:1zabad p<i,raszt,i 
rétegeket, a jászokat, a kunokat és a hajdúkat is. A Jász-Kunság-
ban 1787-ben 94 OOO főt frtak össze, a hajdúvárosok lakossága 
ugyanakkor 28 OOO. Ez persze a teljes Jakosságot jelenti. H a el-
fogadjuk a korabeli statisztikus, Magda P ál számítását.,37 a.ki a 
telkes jobbágyok és zsellérek együttes számát 1805-bcn ~fagya,r
országon és Horvátországban 7 milliónak vette, !tkkor a l'zubad 
paraszti elemek hozzászámításával ez a Hzám 7 138 OOO-re emelke-
dett, ami az ország lakosságának 90 %-át, jeJen lctte. 

37 Magda Pál: Magyarországnak ús a l1 atúr Ól"L6 katonaság vidékén"k 
legí1jabb stat.iszlikai és geographiai leírása . l't·sl, l SHl. 153. skk. 
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N e1J1zetiséyi arányok 

J óllehet a XVllT. szt1zad ·végén a nemzeti ébredés már Magyar-
országon is megindult, s a valamely néphez, nemzetiség hez 
ta.i·tozás tudata egyre i11l<áub társadalomformáló erővé vált, 
mégis a korabeli összeírások semmilyen támpontot nem adnak 
az or~zág laJrnsságának nemzetiségi vagy anyanyelv i megoszlá-
sára.:JS Az 1772. évi hivatalos helységnévtár ugyan minden telepü-
lés esetében feltünteti a lakosok többsége által beszélt nyelvet 
(mindig csa.k egy nyelvet}, ennek térképre vetítése azonban leg-
följebb az egyes nemzetiségi területeket rajzolja ki , számokat., 
százalékarányokat nem ad.39 Korabeli összeírások sőt becslések 
hiányában kénytelenek vagyunk későbbi, a XIX. század közepén 
l>özölt adatokból v issza.következtetni, ami persze számos hiba-
lehetőséget rejt magában. Igaz, hogy korszakunkra a küJső he-
telepítés már lezárult, s a belső vándorlás nem módosította 
lényegesen a nemzetiségi szállásterületek elhelyezl<edését, még 
kevésbé az országban élő nemzetek arányát. A visszakövetl<eztetó; 
mégis veszélyes, egyrészt mert az egyes nemzetiségel\. természetes 
szaporodásának esetleg eltérő mértél<e ma még nem ismert, más-
részt, mert - különösen a városokban - nvilvá11 valamelves 
magyarosodással is számolnunk kell, s ha.rmad; zor, mert ezek" (.l,Z 

1850-cs, 1860-as évekből való adatok is becslésen alapulnak.40 

Nézzük most már először Magyarországot (beleértve Horvát-

as J u]J„rnzc'.í JY[r1gda. Pát 1. w., amdy a mugyurorszúgi „nomzutek s 
11yelvok " fcj•;zetben (ű(j . skk.) sorba veszi a nomzctiségekc l, d c egyetlen 
Rzá111udut.ot, sem közöl, csak általános jellcmzésL ad róluk. Mint pl. : „A 
magyarol'szági magyarok nagyobb i·észint a Lél'ségeken lo.kna.k. A városi 
élet.eL nemigen szeretik ... " slb. Vagy : „A tótok (ér tsd: szhivck) számo-
sabbuk Magya.roi'S7.ágban, rninL u. magyarok. Lu.kna.k 5780 (mások szerin t 
csak a02l ) helységekben. . .. több Ctgazatjai vannak" stb . - Scltwartne1·: 
RLatisLik. T. rn. 2. kiauása (Ofe11, 1800.) is csak az egyes ncmze l iségekáltnl 
lakott. tele pülések, szám át udja m eg (1. 122 - J2:l.), m on<lván, hogy ma.gy•-~
rnk luknak U/7. l•gész ország :3U(j8 falviiban és mozővárosábun, szlávok 578!.l-
bc11, németek 981-bcn, románok 1024-ben sl.l>. 

ao A 11lÚ.I' nmlJl.ut l. Lu-xicon univnrsonun rngni H1111gal'ifm loconm1 popu-
Jo::ml'llm. Adatni!. Lúrkévro vnlít ve kiadt·1iPctrrm, Jl.: N.í rodopisná 11 w p1:i. UJl<'r. 
Podlo üfodního Jexikonu osad 2 rok11 l 77a. l'ru.ht\, 1924. 

40 Si.:hw"rtner ós Nlagdu m.í L'idózot 1, munkáin kiviil 1. rnúi,:r lk11kú, J o!>cplr11.~ : 
Trn11silvun i1i sivP. Magnns Transsilvaniao pl'inc ipn.tufl ... J. V i11dobomi, 1778. 
:rn2. skk.;Fénycs Elek, Magyarország staLiszLikája„ l'esL, 1842. I. 52. skk. 
Kóváry László: Erdélyország statisztikája. Kolozsvár, 1847. I. 197. skk.; 
Fényes Elek: A magya.r birodalom nemzetiségei és ezt'k száma vármegyék 
és járások szer int. P est,1867.; Amtó End1·e: A nemzetiségi kérdés története 
Magyarországon. f - J1. Bp., Hl60. ; A rató Eridre: KeleL-Európa története a 
XIX. században . Bp„ 197 1. főleg 512 - 5 14. 
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, 'zlavonországot és a katonai határőrvidéket, de nem számítva 
Erdélyt) . Az 1804-re számított mintegy 7 970 OOO lakos nemzeti-
ségi megoszlását egészen durván így kalkulálhatj uk: magyar 
3 370 OOO (42%); román 790 OOO (10%); szlovák 1120 OOO (14%); 
szerb-horvát 1 480 OOO (18,5%, szétválasztásukat forrásaink nem 
teszik lehetővé); német 750 OOO (9,2%); rutén 280 OOO (3,8%); 
egyéb (szlovén, vend stb.) 180 OOO (2,5%). 

Az erdélyi nagyfejedelemség nemzetiségi képe ugyanekkor így 
alakulhatott: magyar és székely 580 OOO (35,9 % ); román 850 OOO 
(52,7%); szász 140 OOO (8,7%); egyéb 43 OOO (2,7%). 

A magyarok száma tehát a Szent István koronája alá tartozó 
egész területen kereken 4 millió, ami az összlakosságnak nem 
egészen 39%-a. A magyar az ország legerősebb nemzetisége, de 
az abszolút többséget nem éri el. Persze kedvezőbb a magyan1ág 
aránya a Horvát-Szlavonország és a hatá.rőrvidék leválasztá8ával 
kapott területen. Ezen a szűkebb értelemben vett Magyarországon 
és Erdélyben - kereken mintegy 50 OOO magyart számítva 
Horvátországra - a 3 950 000-nyi magyarság 48%-át alkotja az 
összlakos1:1ágnak. 

Nem érdektelen meguézni 1t társadalom és a nemzetiség egymás-
hoz való viszonyát sem. Teljes társadalmat cstik a magyarok éi; 
a hol'\•átok alkotnak, ezeknek egyaránt van saját nemessége 
(uralkodó osztálya), valamelyes polgársága éi; jobbágyparaszt-
sága. A saját uralkodó osztály valamennyi többi nemzet iségnél 
hiányzik, amellett hogy a 1:ománoknál és a rutét1oknél (az ország 
ha.tárain belül) a p olgárság is inkább csak alaku16ban van, s a 
többinél (szerb, szlovák) sem éri el az országos száza.lékot. Ezeknek 
a nemzetiségeknek az értelmisége clsősorba,n papokból áll. 

V altási meyoszlás 

Végezetül vessü nk egy pillantást az ori;zág Jakos::iágánuk vallási 
megoszlására.41 A felekezeti hovatartozás ekkor már korántsem 
jelent olyan válaszfalat a társadalomban, mint, még egy évszázada, 
de jelenWsége <Lz élet minden területén, s talán leginkább kultun1.lis 
és irodcLl111i vonatkozái;ban tovőlcgos. Erdély és a htiLárőrvi<lék 
vallási viszonyaira sajnoi; semmilyen számszerű adattal 110111 

41 A múr többször idézet.t egykorú statisztikai mimkák mindegyike fog. 
lalkozik az egyházakkal is. Schwartner: St,atistik. 1809. (1. 160. 1.) számu-
kat is megpróbálja m eghatározni, amit B'l.után JJfagda is 1\.tvesz mw1kójú.· 
buu (i. m. 75.). Mindezek u. számítások azonban nem vonulkoznak E rdli lyn;:, 
a ioelyro még becslés sem á ll rcndelkezésünlcrn. 
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rendelkezünk. Magyarország és Rorvát-Szlavonország esetében 
azonban az 180-1-es fü::szeírás lehetfrvé t.cszi a felekezetek aránvá-
nak összevetését. Eszerint Magyarországon a katolikusok (római 
és görög) együttesen 4 500 OOO lélekkel a lakosság 60%-át alkotta. 
Az evangélikusok nem egészen 700 000-en voltak (9%), a reformá-
tusok majdnem 1 100 000-en (15%). A görögkeletiek száma csak-
nem elérte az 1 mj))iót (13,5%). n. zsidóké pedig 126 OOO (1,7%). 

"Mivel a zsirl6k sz{~m{it az 1787-cs öss7.círá,<; is fcltüntot.tc, iU a 
niivok<'dést is lcmérh<'t jiik .'12 'l'i7.Cn hét, év aln.tt számuk kereken 
46 OOO-rei emelkedett, ami 57%-os növekedésnek felel meg, szem-
ben az átlagos 12%-os szaporul a.t.tal. A na.gy növekedés az akkor 
meginduló bevándorlásokból adódott, amit jól mutat a zsidóság 
térbeli elhelyezkedése is. Elsősorban az északkeleti megyékben ta-
láljuk őket nagyobb tömegben, számuk 1787 és 1804 közt majd-
nem megduplázódik, 25 000-ről 45 OOO-re emelkedik. (Zemplén-
ben és Ungban számuk eléri 1804-re az 5%-ot). A másik 
központjuk az ország északnyugati része, P ozsony és 
Nyitm. megye (itt él a koráhhan, főleg Morvaors7.ág fel()[ hevándo-
rolt zsidóság). Az Alföldön föl százalékot sem tesznek k i. Erdély-
ben 1787-ben összes számuk nem haladja meg a 2500 főt, Horvát-
országban pedig még ennél is kevesebb. Zömük a falvakban lakik, 
a városokban letelepültek száma 1787-ben 2500, 1804-ben 4700. 
Egyes városokban számuk erősen megnövekedett (így Pesten a 
17 év a latt 94-ről 1464-re), eg_v sor város azonban még nem en-
gedi be őkeL falai közé, így Debrecen, Győr, Szatmárnémeti vagy 
az oppidurnok közül Kecskemét. 

Horvátországban a felekezeti megoszlás egyszerűbb képet mutat: 
a lakosság 60-65 %-a katolikus, 35-40%-a göt'ögkeleti vallásl'1. 
A többi felekezet összesen sem tesz ki egy százalékot. 

Erdélyről, ahogy említettük, nincs számadatunk. Legtöbben 
bizonyárn. a görögkeletiek voltak, a reformátusok és az evangéli-
kusok száma nagyjából egyenlő lehetett, a katolikusok pedig csA.k 
negyedik helyen következtek. Néhány százalékkal az unitáriusok 
is képviselve voltak. 

Ami a felekezetek táji elhelyezkedését illeti, a görögkcletieket 
kivéve, akik az ország déli, keleti és északkeleti részén helyezked-
tek el, a többi nem korlátozódott valamely vidékhez. A XVIlI. 
századi csendes ellenreformáció azonban a nyugati részeken erősen 

4l A zsidóság számára, földrajzi elhelyezkedésére vonatkozóan a korsza-
kunkat megel6z() időszakra is kitfmő, legtöbbször név szerinti kimut a.tásokkn.I 
rendelkezünk. L. Az első Ol'Szágos zsidó conscriptiók. 1 725 -1 748. Magynr-
uid<'> okleYéllór. VIT. Rz<•1 k. G7'iinvald FillöJ> és Scheiber Sándor. Bp., 1963. 
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megtizedelte a protestánsokat„ míg keleten a Jakosság egyes vidé-
kekeu zártan református, Erdélyhen ped ig a Szászföldön evan-
gél ilrns maradt. 

Tár1mdalm i osztályhoz ekkor már egyik felekezet, ::;em kütheW. 
Nem elhanyagolható azonban annak kihatása, hogy míg a magyar-
országi n.risztokrácia - a II. József által fö lemelt néhány családot 
kivéve - teljesen k~itolikns, a köznemesség nagy része (keleten 
Sílinte egésíle) protestáns. Az is jellemzfí, hogy görögkeJeti vallást. 
nemes Magyarországon alig néhány van, s Erdélyben vn.gy Horvát-
Rzlavonorr:;zágban sem sok. 

Már inkább összekapcsolható egymással a vallás és a nemzetiség. 
A római katolikus vallás a magyarok, szlovákok, horvátok és 
főként a XVIII. század során betelepített németek (svábok) 
között volt elterjedve. A görögkeleti egyházból kiszakított unio-
nált, másként görög katolikus egyház hívei a rutének és a románok 
közül kerültek ki. Az ortodox vallásúakat, azaz a görögkeletieket 
ugyancsak a rntén és a román, továbbá a szerb nép adta. Az 
evi:1ngélikusok egyrészt a német városi polgárságból (szepesi és 
erdélyi szászok), másré.c;zt a szlovákok Ml rekrutálódtak, a magya-
rok közül csak néhán y falu tartozott ide (Kemenesalja, Orosháza) . 
A református és unitárius vallás hívei nn.gyon csekély ki vétellel a 
magyn.rok sorából keriiltek ki. 

M ezfJgazd((„sftg 

Az ország Jakosság{1nak óriási t.übhsége mezí5gazdasággal fog-
lallrnzott, s még nagyob b része a mez6gazdaHágl>ó1 él t .43 A fra rwia 
háborúk foJytá.n Európa-szerte nagy Wmegeket tartottak fegyver-
ben, s ez átmeneti leg megnövelte a gabona iránt i keresletet és a 
gabonaértékesítés JeheWségét. Ez pedig arra ösztönzött - első
sorban a na.gybirtokosokat - , hogy fokozzák a termelést gaboná-
ban, de állatban és gyapjúban is. 

A termelés általában a nemzedékek óta hagyományos rend-
szerben történt, bár ezen belül tájanként jelen tős eltéréseket muta.-
tott. A Dunántúlon, az Alföld északi peremén háronrnyomásos 

43 Az aló..bbia kra 1. Jltférei Gyula: i\fezőga'.'-da,'3ág és agrát·Lársa.dalom 
Magyarországon. 1 7!)0 - 1848. Bp., Hl48.; W ellrnann Inwe: Von der h et·-
kömmlichcn l'rodukLion zm· landwirLscha.fllichen Revolution der NeuzeiL. 
AgrárWrbéneLi Szemle 1970. Supplem cntum.; 01·osz I stvdn: Die lo.ndwil'l· 
schaWiche rrodukt.ion in Ungam. 1790 - 1848. Uo. 1971. Supplemcn Lum. 
L . még Ruzsás Lajos: A jobbágyok mezei gazdnlkodás>\nak fujl.óclPs-
története T~ttrany(iban . 1790 - 1848. K ny . Bp., 1958. 
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rendszerben folyt a gazdálkodás, a F elv id6k egyes részein, Erdély-
ben és az alföldi síkságon kétnyomásosban. A mesterséges trágyá-
zást csak ritkán alkalmazták, trágyához a föld inkább úgy jutott , 
hogy az ugarra, aratás után a. tarlókra ráhajtották a jószágot. 
A vaspapuccsal ellátott faekékkel mindössze néhány centiméter 
mélyen tudták a földet megforgatni, az őszi vetés a lá egyszer , a 
t:was:r.i a lá kétszer. A veLésL Lövis vagy r6zselioronával kapnrták 
he, s az n.ralást sal'l6val , nz Alföldön már egyre sűrűbben kas:dwnl 
végezték . A termést a peremvidékeken kévébe kötve csű rbe, n.í'-
Alföldön mint a szénát boglyákba rakták, majd a szérűn a szemet 
jószággal nyomtatták, s aztán lapáttal felhányva a szélben tisz-
tították. Ez persze óriási szemveszteséggel járt, az elvetett 
mag legföljebb 2- 5-szörösét t udták megtermelni. A hozam jobb 
volt a peremvidékeken, ahol a rozs volt a főtermény, az alföldi 
búzatermő vidékek termésátlaga magyarországi viszonylatban is 
a lacsony volt. 

Nem volt magasabb szintű az állattartás sem. Az a lföldi pusztá-
kon még szilaj pásztorkodás folyt, a jószág télen-nyáron a szabad-
ban voJt . A dombvidékeken már téli istállózásrn rendezkedtek 
be, de a takarmány kevés volt, télen a jószág leromlott. Állat-
nemesítés nem volt - ahogy gabonanemesítés sem - , s a nagy 
kiterjedésű mocsarak, a szabályozatlan folyók á radásai folytán 
gyakori volt az állatállományban a dögvész. 

H agyományos eljárással fo lyt a sz(ílőművelés is. I tt a baj in-
kább n. borkezeléi;sel volt, hamar megnyúlósodott, megpim póso-
dott, szállítás nál megtört éa eladhatatlanná vált. Szakszerű 
gyümölc-Htermes7.lé8 még nem volt„ a konyhn.kerté.gzkedéR is 
egés?.en kczdeLlegos volt,. 

A termelés na.gy já búl :1ímnos szinten volt, akár a fö ldesli ri 
majorságokat, ak{tr a joLbágy gazdaságokat nézzük. De kor-
szakunkban már találkozunk a mezőgazdaság fejlesztését célzó 
törekvésekkel is. Tessedik Stímuel szarvasi paraszti iskolája sok 
nehézséggel, meg nem értéssel küszködve, a 80-as évekbeli neki-
lendülés után, iiz 1800-as évekre elakad t, de :Festetics György 
gróf létrehozta keszthelyi birtokán az első magyar mezőgazdasági 
szakiskolát, a Georgikont. Az intézmény célja magasabb képesítésű 
f!azdasági vezetők, jószágkormányzók éR munkavezetők képzése 
volt, eleinte C'Sak saját gar.dasága résr.ére, később szélesebb kö-
rökre kiterjedően i8. 

Az uradalmi majorságok növekedése egyébként korszakunkban 
is erősen folyt, a gabonakonjunktúra még fokozottabban arra 
sarkallta a földesurakat, hogy növeljék allodiumaikat. Mivel új 
föld feltörése egyre l<evésbé volt lchets6ges, a földesurak a föld-
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ra.hlás kiilönbö7.Ő módjaihoz folyamodtak. Visszavették a szer-
ződéses földeket, új úrbéri szabályozás címén maguknak sze-
rezték meg a határ legtermékenyebb részét, s még meg is rövi-
clitették a telki állományt. Gyakori eset volt, hogy az irtásföldeket 
jogtalanul elvették a jobbágy tól, felszántották, s a majorsághoz 
c;;atolták a jobbággyal közös legelő egy részét. Arra is volt példa 
- bár e?. t a Mária Terézia-féle úrbérrendezés tiltotta - , hogy a 
jobbágyt ól egyszerűen elvették telkét, arra hivatkozva, hogy 
igacreje nem e légséges a föld megművelésére. A jobbágytelkek 
az egyre szn,porodó jobbágyság kezén tovább osztódtak, s ez a 
parasztság elszegényedésére vezetett. 

Az allodiális földek megművelése továbbra is elsősorban robot-
t al t örtént, s a többtermelés legfőbb módja a robot fokozása volt. 
Ekkor ugyan már bérmunkát is egyre gyakrabban alkalmazott 
a nagyb irtok , főleg az igényesebb megművelést kívánó sz6lő
termelésben. 

A gabonaértékesítés lehetősége a század utolsó esztendeitől 
kezdve konjunktúrát jelentett, s ennek hasznát elsősorban az 
uradalmak látták, de bizonyos fokig a kisnemesség és a parasztság 
is , ami korábban nem ismert mértékben elősegítette az áruterme-
lést.44 Kiilönöi<en az alföldi nagy cívisvárosok éltek ezzel a lehető
séggel , gabonával, állattal egyaránt kereskedve. Magyarország évi 
gabonatermése közepes termés esetén átlagban 51 és félmillió 
pozsonyi mérő volt (kb. 31 miJHó mázsa), de az 1798-as jó termés 
63 millió mérő gabonát hozott. A belföldi fogyasztás ebből mint-
egy 42 millió mérő volt, ami azt jelenti, hogy - az aszályos rossz 
termésű esztendőkre tartalékolt 6 millió mérő gabonát leszámítva 
- átlagban 2 - 4 millió mérőt exportálhatott az ország. A koráb-
han gya.k ran hallot t panasz, hogy a magyar - főleg a bánsági -
gabona tisztítatlan, ekkor már csak néha hangzik el. Általában 
legjobb minőségűnek a borsodi, majd utána a békési és a csongrádi 
búzát t artották, a sorban utolsó a bánsági és a szerémségi. 
A gabonakivitel növekedésére jeJlemző, hogy míg 1790-ben nem 
éri el a százezer mérőt, 1800-ban már 1 mfüió körül van, s 1802-től 
kezdve k özel jár a 3 millió mérőhöz. Mivel a Monarchiának saját, 
nagy létszámú hadseregét is élelmeznie kellett, a fenti gabona-
mennyü1ég jelentős részét a bécsi H aditanács foglalta le. Közepes 
Yagy gyönge termés esetén a külföldi felvásárlást részben vagy 
egészben le is tiltot t ák. 

A gabonaki',itelt nagyon megnehezítette a magyarországi utak 

u L . Belitzky János : A magyar gabonokívitcl törl6Mte 1860-ig. Bp. 
1932. !l:t s köv . 
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rossz volta. A vfaiutak voltak a legolcsóbbak, ezért számos terv 
merült fel csatornák építésére (a Duna, Dnyeszter és a Fekete-
tenger összekötésére, az Al-Duna szabályozására),45 ezekből azon-
ban csak egy valósult meg, a Dunát a Tiszával összekötő Ferenc-
csatorna, amely Kis József mérnök tervei alapján épült 1792-től, 
és 1802-hen nyílt meg. A dunn.i gabonakereskedelem lendítette 
Jel Gyfü és Komárom, majd egyre eríisebben Pest f('jlődéséL 
/1. niús ik n.lrndltlyozó tényező n,z osztl'ák gabonavám volt., melynek 
cltiirl6sét a magyar rendek állandóan kérték, de felfüggesztés6re 
rsak iclő legesen és olyankor keriilt sor, Lm Ausztriában nem volt 
elegendő élelem.46 A kjvitt gabona jelentős része a tengel'i kikötő
kön, Fiumén, Trieszten át, hajóval került elszállításra - egészen 
addig, mig az Adriaj-tenger melléke francia kézre nem került, 
amikor is a magas francia vámok nem tették érdemessé az oda-
szá 11 í tás t. 

Céhei.· , Íprt,r 

A hn.gyo mányos, örökölt móds7.erek jellemezték a mn.gyn.r-
országi céhes ipart is.'17 A munkamegosztás jóformán ismeretlen 
volt még, a kézmílves maga végzett el minden munkafolyamatot 
a nyersanyag kezdeti megmunkálásától kezdve a készáruig. Az 
árutermelés fokozódása egyes iparágakban - a háborús kon-
junktúra hatására - lehetővé tette, hogy egyes mesterek, 8- 10 
segéddel dolgozva, tőkés vállalkozássá fejlesszék üzemiiket, mi-
közben a nagy többség ma.radt a régi kisiparosi szinten. A tőkés 
ü7.emek, valamint a külföldi, főleg osztrák- cseh piaci·61 beözönlő 
áruk versenyével szemben a kisipn.rosok egyre kevésbé tudtak meg-
állni. A cé hek megp1·óbálták a tőkés üzemek működését gátolni , n. 
Helytart<>tanács és a megyék azonl.n\.n követke?.etesen védelmükre 

46 L . Pakucs Béla: Kísérlet a 1\fono.1·ohio. közlekedés-l11il6zo.lúno.k egy-
séges fej lesztésére I. Ferenc korában. A Gr. Klebelsberg Kunó i\fogyar 
Történetkutató Intézet Évkönyve. \ ' IJ. Bp., 1937. 24:3. s köv.; l'ác::: 
Elemér: Vedres Jstnm munká!<Ságn 6s a Duna-Tisza csatorna. Uo. (V. Bp., 
1934. 379. skk. 

4 ' L. Domrmoi·s=l,'!J Sándor: Józ.<wf náclor élete. Bp., 1944. J. 390. skk.; 
IJ. 97. skk.; Rw.sás Lajos: Apiac6samogyarországi városfcjl6dés. Az~ITA 
Dunántúli 'l'uclományos Jntézctc és a dob„cceni Déri Múzeum egyiitles láj-
kut at ási tudományos ülGsénck c>lőaclásai. Debrecen, 1972. 35. skk. 

41 Az ebbC1n a fejezetben frottokro. 1. Futó Jvlihály: A magyar gyáripar 
lÖJ'ténoto . .1. Bp„ 1844; Mérei Gyula: Magyar iparfejlődés 1790- 1848. Bp., 
1851.; Erldiart Ferenc: A bécsi udvar gazdaságpolit ikitja lVfagyí\.l'Országon 
1780- 18 15. Bp., 1958. - A céhC'kl'e 1. JiJperjessy Géza: Moz6vlÍ1·0Ri és 
falusi N!lwk uz A lfölclön és a DunúnLl'ilon. Hi86 - 1848. Bp., l 9G7. 

30 lrotlal11111 465 



kellek. A céhei< c~~'éhként is cl?.árkóztak a szakmai (1jíhí„ok elől, 
igyekeztek a c:élilic ,·aló bejutást, uünél uehezeubé tenni, ami azt, 
eredményezte, hogy a városokban és a falvakban egyaránt, el-
szaporodtak a c6hbe nem tartozó ipar(ízők, a kontárok. A céhek 
hanyatlása mut.atkozo(,t meg r~ mesterek és legények élezt.íd.(í 
harcáhitn is. 1802-ben Pesten a varga, 1807-ben pedig a kőműves
legé11yek léptek sztrájkba a?. inflácic} miatt elértéktelenedett, 
fizetésük miatt.. A céhek homlúsn. és sorvadása a feudális ipar·i 
termelés elégtelenségét és nz i'1j kh á.nalmn.kho7. va.16 n.lkn.lmatlan-
ságát mu Latta. 

Ugyanakkor nagyon kevés az olyan kisiparos műhely, amely 
kellő tőkével rendelkezik, hogy kapitalista üzemmé alakuljon . 
.Pesten Vogel Sebestyén bútorasztalos vagy Kemniczer J ános 
tímármester húsznál is több segédet foglalkoztató üzemében a 
mester csak irányít, a közvetlen munkában nem vesz részt, Kölber 
Jakah, Müller Fülöp vagy a Westermayer T estvérek kocsigyárt<'i 
iizemében pedig már a munkamegosztás elve is érvényesül, ezek 
mát· tőkés mn.nuf'aktúrává alakultn.k. Ilven tőkésü?.cmek főként 
n. textiliparban jüLLek létre, így a Mauthner- és Kadisch- féle mu.jki 
posztómanufaktúra, Kanitz Löbl Dávi<l óbudai nyomottvászon-
és kendőgyárLó manufaktúrája vagy a már régi vá:llalkozásnak 
számító Valero selyemszövő iizem, mely otthon dolgozó bér-
munkásokat is foglalkoztatott. 

Ferenc király minden iparosítlisnak ellene volt, mert, a francia 
forradalom Cl:!CmC>nyei alapján a l>érmunká{)ságb::u1, a, sansculottes-
okhan a feudáliH társadalom legveszélyesebh eJlenségeit látta. fg,v 
keeii 1 L sor Pergcn gróf rendífrm iniHzter 1704-es rende letére, mely 
Béc·s tel'ülel(Íll clt,i1Lja manufaktúrák létesítését. Ugy<tnez a mon-
litlitá~ jellcme:;r.te a magyar nemes i közvéleményt, is, l\.hogy OrC'zy 
Lífrinc: verse mondja: „Dlik-e magyarhoz csalfa kereskedés? -
miwJ ebből jöhet erkölcsvetemedés." A városokban a céhrend-
szer egyedárus-zártkörűsége és kenyéririgysége fojtotta meg a 
kezdeményezést, nagyobb üzem alapításának lehetőségét, a város 
határán kívül pedig a polgár a nemesi kiváltságok rendszerével 
falálta szemben magát. F öldtulu.jdont nem szere?.hetett, bérelt 
föl<l.n'íl pedig bármikor kítehett6k, 6s különben is n.z úriszék haMs-
köre alá. került. 

A Napóleon által elrendelt kontinentális zárlA.L és a hábor(1s 
konjunktúra mégis Magyarországon is lökést adott a. tőkés ipari 
fejlődésnek. Számos üzem létesült hadiszállítások teljesítésére, 
közülük több nz osztrák kormány kezcleményezósérc, főleg fegy-
vergyártó iizcm. 



Az egyes iparágak közül az élen a iextilipm· járt.48 Ez érthető, 
mert. viszonylag kevés befektetéssel megvalósítható, és gyorsan 
na.gy jövedelmet hoz. Az ekkor létesített manufaktúrák közt 
több a Monarchia viszonylatában is jelentős. A Puthon J ános 
által létesített Nyitra megyei sasvári nyomottvászon- és festett-
vászon-készítő üzem az ország különböző helyein 20 OOO embert 
foglalkoztatott, és évi félmillió forintot forgalmazott . A Magyar-
óvárt létesített gyapjú- és posztóüzem mintegy 3700 főt, a majki 
és a rákospalotai Maut hner-Kadisch- K anitz-féle posztó manu-
faktúrák 300 munkást foglalkoztattak. A már korábban létesített 
gácsi posztó manufaktúra 1792-ben megkezdi a finom posztók 
gyártását is. 1800-ban a tulajdonos, Forgách gróf, a nemes gyap-
jút termelő főurak bevonásával 50 OOO forint alaptőkéjű részvény-
társasággá alakítja át vállalatát. Ekkor 100 -150 ember dolgozik 
benne, de már 1807-ben 2000 külső fonóasszonyt foglalkoztat 30 
környező faluban. Gyöngyösön az Orczyak létesítettek posztó-
üzemet, mely az 1800-as években már évi ezer különféle árut 
készít. Az óbudai kékfestő üzem, amelyet 1784-ben alapított 
Goldberger F erenc, ekkor még egészen kicsiny. 

E nagyobb üzemek mellett a gyapjúipari termékek zömét 
tqvábbra is a kézműves és a háziipar állította elő. Csak Sopronban 
62, Kőszegen 84 posztógyártó mesterről tudunk. Az áruk minő
sége csak néhány esetben haladja meg a közepest, s mennyiségileg 
sem fedezi a hazai szükségletet, ami arra vezet, hogy bár „csikó-
sainknak és kondásainknak halvány fogalmuk sincs a luxusról, 
. . . mégis hatalmas összegek áramlanak ki posztóért és szövetért 
az ol'Szágból" - írja statisztikájában Schwartner Márton.411 
Számítása szerint csak 1802-ben 4,6 millió forint ment a külföldről 
behozott gyapjúra. Ausztriában és Csehországban már angol 
rendszerű fonógépek működtek. Ugyanígy a len- és kenderiparban : 
1810-ben Ausztriában üzembe állnak az első gyárak, s 1811-ben 
megkezdi működését Wmm ebenthali gépi fonója is. Nálunk 
gyárak nincsenek, a fonás a háziipar keretében folyik, főleg a 
felvidéki megyékben. 

A selyemipar - amelynek fejlesztésére pedig Mária Terézia és 
n. József olyan nagy go11dot fordítottak - az 1790-es években 
szinte teljesen leállt, részben az eperfák pusztulása következtében 
beállt nyersanyaghiány miatt. De fejlődik a pesti Valero selyem-
manufaktúra, mely már 80 -100 szövőszéket tart üzemben, 
300- 400 embernek ad kenyeret, s olykor 150 OOO forint forgalmat 

' 8 Endrei Walter: Magyarországi textilmanufak túrák a XVIII. szá7.adban . 
Bp., 1969. 

u Schwartner: Statis tik. 1809. I. m. I. 416. skk. 
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is elér. 1\'fég három pesti ii7.emről van adatunl<, mel~·ck G, 13, és 
16 szövőszéket üzemeltetnek, kisebb üzemek Pozsonvban, Vára-
don és Óbudán is működnek. A századfordulón a :Magj·arországon 
feldolgozott selyem összmennyisége mintegy 200 q, ami a hazai 
szükséglettől messze elmarad. 1797-ben, ugyancsak Schwartuer 
adatai szerint, 1,3 millió forint ment a selyembehozatalra.50 

A napóleoni háborúk révén Ausztria elvesztette a gazdag észak-
olaszországi selyemtelepeket, így az osztrák iparnak a szerény 
magyar nyersseJyem-ho:rn,mra is szüksége volt. Ezért nz udval'i 
kam11ra, 1804-ben elrendelte, hogy az országban beváJtott selyem 
nagyobb részét Budán árverésre kell bocsátani, ami így a tőke
erősebb osztrák iparosok kezébe került. Ez is közrejátszott selyem-
üzemeink sorozatos bukásában, csak Valero üzeme bírta a ver-
senyt. 

Ugyanakkor a vas- és fémiparban fejlődést regisztrálhatunk. 
1796-ban Rohoncon felállították a Hering selmeci bányaakadémiai 
tanár tervei alapján készült első vaskohót, két fúvókassnl, 1804-
ben a másodikat. Breznóbánya mellett is 'nsolvasztó létesült. 
1795-ben Rhonic közelében a Cserpatakon vasgyár épült. A hábo-
rúk növelték a vasfogyasztást, emelték az árakat. 1795 - 98-ban 
1 q vas ára 5-6 forint, 1805-ben már 16 forint. 1808-ban a Murány-
völgyi hámorosok, a vashegyi és rákosi vasércbánya-telepek egy 
része a Murányvölgyi Unióban tömörült. 1811-ben a Rima-
völgyiek egyesültek Rimavölgyi Coali tio néven. Diósgyőr mellett, 
Alsó-Hámorban 1802-ben cementacél gyártását kezdték meg. 
A hazai vastermelés az összmonarchia termelésének mintegy 
l /6-át képezte, de a belső szükségletet még korántsem fedezte. 

A vns- és fémfeldolgozó ipar még nagyrészt kézművesipar.i 
keretek közt folyt. Kivételt csak a kincstár által Jétesített fegyver-
gyárak képeztek. Így az 1809-ben a Besztercebánya melletti 
Kralován létrehozott kard-, szurony- és kengyelgyár, a Vág völgyé-
ben Hradeken 1810-ben alapított lőfegyvergyár, melyről a kor-
társ szakértő ezt írta: „egyedüli az országban, mely nemében még 
a stájerországi üzemeket is felülmúlja a gyártmány minőségét 
tekintve. •·51 J elentős öntöttvasán1-üzemek elsősorban Erdélyben 
voltak taJáll1atók, a resicai és a bogsányL Jellemző adat, hogy 
amíg Alsó-Ausztriában 30, Stájerországban 49 kaszagyár műkö
dött, Magyaro1·Rzágon csak egy volt, Vajdahunyadon. De ahá-
ború idején ez is áttért a kardkészítésre. Gömörtől Ung és Vas 
me_gyéig még mintegy 500 kisebb vasüzem volt található, de a ha-

so Uo. 422 . 
•• • /(J/111111> c.snplnric.~: e:, mi\l<lP von Ungem. 1822. 



zai szükségletet zömében továbbra is a bécsi és a stájerországi gyá-
rak látták el. Még fokozottabban ez volt a helyzet a rézáruk terén. 
Kedvezőbbek voltak a viszonyok a bőriparban, ahol ez időben 

néhány nagyobb üzem létesült. 1799-ben indította meg Pesten 
Kemnitzer J ános bőrüzemét (1809-ben a Kehrer testvérek tulaj-
donába került), mely a nyersbőrt főleg Bécsből szerezte, a cserző
tLnyag azonban már hazai. 1808-ban létesült Thoma József budai 
üzeme, 1813-ban Cohner J ózsef színes szattyánbőr üzeme. A vidéki 
üzemek élén a fiumei gyá r állt, mely 1793- 94-bon 700 q bőrt 
készített, főleg kivitelre. Megemlithetji.ik még az aszódi suba.-
üzemet is. 1811-ben létesült a pécsi bőrüzem. A bőrkikészítés 
zöme azonban továbbra is a kisiparban történt. Közülük ki -
emelkedtek a szásztornyai és a liptószentmiklósi, továbbá a rajeci 
vörös és sárga quasi-maroquin bőröket készítő telepek. 

Az üvegiparban az 1790-es években mintegy 25 huta működött 
(köztük 6 Horvátországban, 4 pedig Erdélyben), legfejlettebb a 
parádi volt. A századfordulón egy sor újabb butát alapítottak; 
Felsőporumbák (Fogaras m.) 1800, Szelistye (Szatmár m.) 1801, 
Zliecho (Tre11csén m.) 1802, Borszék 1805 stb. A gyártás azonban 
alacsony fokon volt, csak közönséges üveget készítettek, mely <L 
cseh á rukkal nem tudta a versenvt felvenni. 

A holicsi majolikaüzem (Lotharingiai Ferenc, ,\!ária TerézitL 
férje alapította), mely a 90-es években majdnem száz munkáss<d 
dolgozott, nagy nehézségekkel küzdött, mert termékeit nem 
tudta eladni. 1805-ben Bécsből elrendelték, hogy díszes tárgyak 
helyett közönséges edényeket gyártsanak, de ez sem segített. 
1807-ben tűzvész pusztította a gyárat, 1809-ben le is állt, és csak 
a 20-as években indult új1·a. A tatai majolikaüzem lemaradt, 
még az 1802-ben alapított pápai üzem is megelőzte. A kassai 
üzemben 1800-ban már 52 munkás dolgozott; ugyanebben tt:i: 
évben indult a nagymartoni és a körmöcbányai majolikaüzem i8. 
Fellendült a stomfai üzem, mely 1 810-től kezdve tömegben szol-
gáltatja a népies kerámiát. Viszonylag fejlett volt a cserépedény-
készítés és az agyagpipa-gyártás (csak Debrecenben 140 pipaégeiő 
mester volt, akik több mint 11 millió pipafejet készítettek évente). 

A faipar kisipari keretekben folyt - viszont már nagyobb 
üzem volt, munkamegosztással K ölber Kázmér budai kocsi-
manufaktúrája. A hajóépítés ekkor kezdett kinőni a kisipari 
keretekből: 1800-ban Szegeden jött létre a „faragók" első üzeme. 
A papíriparban az 1800-as évek elején 40 malom működött, föleg 
a felvidéki részeken. De már jelentős a diósgyőri pn.pírmalom. 
termelése is . Az össztermelés mintegy évi 400 OOO forint értékű, 
a finomabb papírt a.zonba.n külföldről kell behozni. 



A nyomdaipar a cenzúrarendoJeLek, különböző nehezen meg-
szerezhető engedélyek miatt a lig fejlődött. Magyarországon a. 
századfordulón 16 nyomda volt, Erdélyben 13. Legnagyobb volt 
a budai Egyetemi Nyomda, mely ekkor 52 betűszedővel és n,vomó-
Yal, 15 inassal dolgozott, saját betűöntödéje Yolt, s a latin betűkön 
lúvül cirill , görög és más betűkkel is rendelkezett. 1801-ben léteHü H 
Szegeden a Traub-féle nyomda. 

A többi iparágról viszonylag még kevesehhet mondha(,unk . 
A vegyipar elmaradott. A hamuzsír ugyan keresett cikk kiil-
földön is, s szerte az országban mindenütt folyik a salétromfőzés, 
de teljesen kisipari keretek közt. A szódagyártás főleg Szabolcsban 
fejlődött, a timsófőzés Beregben. A szappanfőzés központja 
Dehrecen, gyertyamártók mindenfelé vannak, de ez a két iparág 
már azért sem fejlődhet, mert az ausztriai kiviteli vám igen 
magas. 

Az agráriparágak közül a cukorgyártásé volt a vezetés: a leg-
nagyobb a fiumei finomító, mely külföldi nyersanyagból dolgo-
zott. A szeszipar és az olajütőipar helyi kerete], közt fojlődöt,t, 
s csak néhány helyen jött létre nagyobb üzem. 

Végeredm6nyben tehát azt mondhatjuk, hogy a. háborús kon-
junkt úra kedvezően hatott az ipari fejlőd6src, bár a lehetőségeket 
több dolog erősen csökkentette. l\lindenekel6tt a kereskedelmi 
tőke hiánya. A feudális viszonyok a külföldi tőkések kedvét is 
lelohaszLották, nem igyekeztek Magyarországon invesztálni. Az 
elmaradott közlekedési viszonyok, a belső piac kialakulatlan volta 
bénította a kereskedelmet és az értékesítést, ami még leginkább 
az országos vásárokon folyt. Végül az osztrák-cseh ipar kon-
kurrenciáját, az ausztriai magas védővámokat is számításba kell 
vennünk . . Mindez együttesen magyarázza a magyar ipar elml\.ra-
dott voltát és lassú fej lődését. Ugyanakkor azáltal, hogy az áru-
termelő nemesség és részben a városi polgárság fogyasztás i igénye 
növekedett, a belső piac is megemelkedett a korábbi időkhöz 
képest. 
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MÁLYUSZNÉ USÁSZÁH. EDIT 

A NEMZETI SZ1NJ ÁTSZÁS KEZDETEI 
KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN 

Mielőtt munkámhoz kezdenék, három szempontot RzerelnéJ, 
tisztázni. Elsősorban utalok arra, hogy amennyiben a jozefiniZ11Wl'J 
kifejezést használom, azt mindig a 1\forczali- VaJjavec-Benda-
féle értelmezés szerint teszem. Másodszor , a dolgok természeténél 
fogva, a nemzeti gondolat mindig pozitív értékelési kap. Végiil 
indokolnom kcII a szokatlanul széles társadalomtörténeti alapo-
zást. A színháztörténetet ugyanis nem tartom dránuitörténetnek, 
rondezéstörténetnek sem, még kevésbé sikerült vagy Rematikw; 
szinéfizéletrnjzok láncra. .f(ízésének, hn.nem elsősorban a társadalom 
bizonyos inínyú ábrázolásának Mert helé)Je mint alapból fojléí<lik 
'" Rzínbáz, a társadalom gazdasági helyzete és lélektani reakC'iöi 
fizerint alakul és g:varapszik; rá is hat vissza, nemegyszer egéRze11 
a politikai agitáció hőfokán. 

K özép-I<elet-Európn, a XVIJJ. században a Habsliurgok liiro-
dalmához t artozott. Hatalmas területkomplexum volt ez; vissza-
tértek már a7. évi::zázadokon át fenyegetett délkeleti részek, vagy 
\'isszaté1ésük rövid idő kérdése volt csupán; része volt Erdély , u. 
hajdani nagy történeti egység, a Magyar KiráJyAág egy másik 
darabja; a délj végvidók pedig kato11ai közigazgatás alatt védto 
az Örökös Tiirtomán~'olu•t a török eWJ. A Haln;burgok ország;i 
soknyelvű, soknemzetiségű állam volt. Földjének lii.rtoklását az 
uralkcdóház minden egyes tagja Dei gratia, in acternum képzelte 
cl. Tartományaik közül azonban egyesek . pl. az é:-:zak-itáliaiak , 
tndatos e llcns:r.envvel Hzolgálták <·sászúri uraikat, míu;ok, mint a:r. 
A111.;ztriá ho:r. <'l'<~íoli lengyel részel<, igyekeztek nllmlmn.:-.lwdni 1~ 
rendszerhez, amit még mindig soJdrnl jobhmik tado1.tnk riz ornsz-
11ál. A hirodalom súlypontja a:w11han Küzép-Kelct-Enrópti hi'imm 
nagy, különálló .. nyelvi-népi csoportja volt : a zömiikben német 
nyelvű osztrák Orökös Tartományok, a hajdani Cseh Királyság 
és a köz<Íp)rnri Magyarország. Népiségükben, történelmükben, 
~azdasági és kulturális fejlettségükben erősen különböztek egy-
mástól, de - ha marakodva, lázadozva is - évszázadok ót:i 
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éltek már ogyütt. Ezekre a:G évszázadokra esett az erős központi 
hatalom kia.lakulása. Az uralkodóház el vette a csehektől politikai 
önállóságukat, vallásszabadságukat, csaknem a nyelvüket is. 
Ugyanezt kísérelte meg, több-kevesebb sikerrel, Magyarországon. 
l\Iivel azonban szorosan magához láncolta őket, akarva-akaratlan 
közvetített mindkét nép felé nyugati kultúrhatásokat. Soprontól 
Marosvásárhelyig, Reichenbergtől Eszékig 11emcsak a politilmi 
erőszak, a nemszeretem rendelkezések, hanem a felvilágosodott 
abszolutizmus, majd a jozefinizmus is osztrák közvetítéssel ju-
tottak eJ. 

A pacifikált Habsburg-országok közigazgatásának élén ka.n-
celláriák álltak. Egy-egy kancellária a mai miniszterelnökség 
tisztét töltötte be, az uralkodó, ill. az Államtanács felé összefogta 
a megfelelő birodalomrész közigazgatási, gazdasági és kulturális 
problémáit, lefelé pedig övé volt az irányítá-s feladata. Közép-
európai területeit a Habsburg-ház hárnm kancelláriával kormá-
nyozta, ezek az osztrák-cseh, a magyar és az erdélyi kancelláriák 
voltak. A XVIII. század második felében ez a módszer már „ be-
járatott" volt, József egyesítette ugyan a kancelláriákat, de II. 
Lipót óta ismét a régi rendszer uralkodott. Olyan, állampolitiku.i 
szempontból kevéssé jelentős ügyek, mint a színház, nem a. 
kancelláriát, hanem egy-egy tartományon (társországon) belül a. 
megfelelő közigazgatási szervet terhelték. A színházak ügyét 
városrendészeti ügyként tartották nyilván. Magyarországon a 
Helytartótanács, a belügyminjsztérh1 mnak megfelelő szerv hatás-
körébe tartoztak, az illetékes ügyosztály neve nem is ut~lt kulti'.1r-
politikai szerepére, az Általános Rendőri és Városi Ügyosztály 
nevet viselte. 1 

A közép-európai színházi élet hajnalán az elbírálás szempont.jtLi 
a legkevésbé sem merevedtek még meg. Mária Terézia szigorúan 
tiltott minden durva szót és szemérmetlen tréfát - ha Hans 
Wurst és társainak produkcióira gondolunk, nemcsak azt értjük 
meg, miért lettek kegyvesztettek u. császárnő előtt, hanem abban 
is biztosak lehetünk, hogy u. távoli városkákban, ahol még űzhették 
mókáilrnt, a felelős városi szervek behunyták a fél szemüket. 
Ugya.ntsa.k erre ;.iz id(fro c:;ik a, játszá,-,i tilti!o111 gya.kori:;ága, a. 
„normu.mtpok" na.gy szá111a és a sok hónapig tartó udvari gyász 
szokása. Ez a gyakorlat <t dinasztia egy-egy tagjának elliunyttt 

1 Ember Oyózó: A magym· ki1·ályi li<'lytnrtólnmfrs iigyint(•zésénck W1·t ~-
1wtP, 172.J. - 1 48. Brnlnp<·st, 1 ~140. Uó.: Dt•r iislcrl'cic:lii!wl11• Slant 1111.! di<' 
nngru·isda· V<'1·fossung, 1761 - l?(H). Budt1p<'sl, 1!15\J - l!)(iO. U/'J. : Az t'1jkcwi 
magya.r közigazgaWis t.örLénoLe. Buuttj)<'St., 1 9~11). - A li i vat kozoll iigy· 
0:>1. ltíly cn:dolí ne\'e : D cpt1rL111nentmn politiuf:l genc:rulis ul l"ivituLum. 
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alkalmával nem egy tánmlatot fosztot.t. meg a kenyerétő1, vagy 
kényszerített a sokkal szabadabb szellemíí Német. Birodalomba 
való távozásra. A Burgtheater pl. 1778-ban 102, 1779-ben 116 
napon át volt zárYa!2 II. J ózsef m·alkodása a színházakra nézrn 
valódi jótétemény volt. A császár hitt a színjáték erkölcsneme-
sítő hatásában, mint ahogyan hitt benne minden jozefinista, 
minden német, cseh és magyar nemzetiségű hazafi. Ők éppen 
ennek a nevelő hatásnak f~ kedvéért törekedtek a nép legszélesebb 
rétegeivel is megismertetni a szinházat, ill. megteremteni a 
nemzeti játékszínt. 

József nemcsak kevesebb kegyeskedést kívánt meg a színpadon, 
mint anyja, nemcsak engedélyezte pl. a nagyböjtben va,Jó szín-
játszást, csak az utolsó t íz napra rendelve el szilenciumot, hanem 
segítette a nemzeti színjátszások kialakulását is.3 

Egy híres osztrák színháztörténész szerint Ausztria színháztör-
ténetének legdöntőbb eseménye a Hof- und Nationaltheator 
(Burgtheater) megalapítása volt.4 Aligha túlzás, ha a szorosra zárt 
Habsburg-monarchián belül továbbvisszük ezt az állítást: ez az 
esemény nemcsak az osztrák, a cseh és a magyar színháztörténet-
ben is döntő jelentőségű. Amikor ugyanis a császár eltávolította 
az udvarból a francia színtársulatot, és a 1\fichaelerplatzon német 
együttest tüntetett ki az „Udvari és Nemzeti Színház" címé\'el , 
amikor Sonnenfelsszel alapszabályokat állított össze az anyanyel -
vű színház, a német nyelvterület vezető színházánu.k szánt együt-
tes számára, amikor egy ik színészét kiküldte a Birodalomba, hogy 
a legjobb erőket gyűjtse össze színháza, a német császár német szín-
háza számára,5 példát mutatott a magyar és a cseh elképzelések 
megvalósításához is. Valami konkrétat alkotott, ami után igazodni 
lehetett. Műsorát talán utánozni kelleti , de utánozni lehetett fegyel -
mi szabályzatát, tagjainak művészi fogásait , jelmezeit, idővel még 
magatartásformáit is. A József elképzelte színházat voltaképpen 
ugyanúgy elsodor ták a következő évtizedek viharai , mint a nem-
zeti színjátszás első cseh és magyar kísérleteit, de jó német szín-

= Urnyur, ,J 011e/: Gcachioh w <les ösLuncich ischcn Thcatcrs. Wiuu, 1948. 
1 18 - 120. J\ i 1uler111ann, 1-1 cinz: Thcal'.orgosul 1iC'l1 t o Eul'opus . Sul:f.uul'g, l!)(i:l. 
V. 25 - :.10. 1"tthrich, Fritz : Thualcrgesch irh 1 o Oberösturl'oiulis im 18. J ull 1'-
l11mcle1t Wion, 1908. l - L8. Hadamowsky, Pran=: Díc vVicner Hofl11eatcr. 
I. Wien, 1966. (Taglicher Spiclp lan) 

3 Greyor: I. m. 137. skk., Kindermcmn: I. m. 83 -127. 
4 „Di<' Tat K a iser JoscfH hl r íbt dns widitigslo Faktum fii1· nllc 7.C'itcn in 

drr GeschiC'hlo d<'S Burgl hPtll <'l'll, wenn ni<'I ti cl1•!'t öst C'rrdd1isC'h t·n 1'hC'nll'1'S 
übcrhnup l ." Cll'C(/01': l. 111. t:Vi. 

5 Nigg, A11to11 : Johann Hoin1-i<-h I?ricdl'id1 Müller (~C'hröll•r) . .Dissc1·tatio, 
Wit:n, 1964. 
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házként megmara<lt a Burg mint eleven biztatás a. Wbhi nyelv-
közösség számára: Vade, et tu fa.e similiter. 

A császár színházpártolása ~yébként nem merült ki az osztrák 
színi ólet megreformálásában. Erdeklődéssel és pártfog6lag nézte a 
cseh törekvéseket is - Brünn volt egyik legkedvesebb váror:;a 
birodalmában - , ha Prágában járt, eljárt cseh színiolfüidásokra, és 
anyagilag is támogatta a cseh színészetet. A Boudában, a prágai 
Újvárosban emelkedő cseh „nemzetiszínbáz"-ban, amelynek ideig-
lenes voltát csak építészeti sajátosságairól lehetett észrevenn i, 
de sem a színpad méretei, sem fűthetősége semmi kívánnivalót· 
nem hagytak, az uralkodói páholy felett lebegő kétfoj ű sns a kö-
vetkező feliratot hordta: „Sub umbra alarum tuaru m vincit leo." 
J ózsef életében ez így is volt.0 

A császár mindig a rra igyekezett, hogy kormányzati elvei vala-
mennyi országában azonosak legyenek. Joggal foltohetjiik tohát a 
kérdést: mi t tett a magyar színügyért1 A felelet egyi-;zerű: semmit. 
Anyanyelvi színház ná lunk 1700-ig nem volt. Az osztrák, ;i C')'oh és 
a magyar kulturális igények között természetes el1 olódáli volt. 
Ha a:wnban csírájáua.n van már ekkor magyar Hzinjátr;zi'.is, h~i van 
valahol egy „boudct", egy l>ócló, tthol magyanil jilszanak, JózHef 
bizonyára éppen úgy megajándékozhi volna és végighallgattu. vol-
na kez<lő s:.dnészeinek botladozó próbálkozásait, mint éthogyan a 
csehekkel tette. A valóság, sajnos, az, hogy az első eredményes 
kísérlet hivatásos magyar játékszín alapítására a ha lálM köYető 
nemzeti felbuzdulás idején történt. 

F oglalkozott azonban Buda, német színházának ügyéYcl, még-
pedig igen behatóan. Amikor lL P ozsonyban székel() lcgfí)bh kor-
mányhi vatalokat, a H elytartótn.nácsot és a Kamarát (a. pénzüg_v-
m inisztériumot) 13udára helyezte át, azonnal hozzálátott ri mcg-
Hzokott művelődés i köniyezot megteremté8éhez hivatalnoJrn.i szá-
m{wu.. 1787-ben megnyílt ii lrn.nneli ták régi tcmplom{dlól át:dakí-
tott Várszínház, a F estungHtheater. :Belső berendezését gondcfal 
terveztett e meg, nem is siker nélkül: az 1837-ben megnyílt> P esti 
1\lagyar Színházig ez volt az ország legjobb akusztikájú Hzính{tz-
épii lete. De nemcsak a tervező Kempelen Fackas munkáj:t érdekel-
te, hanem vázlatot készítet,t a. szükséges együttesréil is. ElképzelC:~c 
Hzerint egy jó v idéki szính{i,zniik Hzüksége vau eg_v cl~íí és egy 
rná~oclik Lenoristára, évi 480, ill. 336 forint, fizetési-;el, egy clH(i éne-
kesnőre évi 672, egy másodikra. évi 480 és egy Juwmadikia. :l84 Ft, 
javadalmazással. .Az első basszista 336, a második 240 Ft,-ot, lm-

e D'Etvert, Christian: Gesohioht<' des Thet1.ters in l\Ú\.h1·cn und ONilc•rrc„i-
d1isd1 f'drlesien. Brünn, 1852. 90. 
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)JOtt. A korrepetitor fizetése 360 Ft lehet, a súgóé pedig 192 éven-
te. A zenekar kicsiny voltát feltehetőleg az á gyakorlat magyaráz-
za, hogy a katonai zenekarok általában közreműködtek a szín-
házi előadásokon. Így hat állandó zenekari taggal beérte a terve-
zet. A drámában egy bősatya, egy „polgári" atya és egy komikus 
u.tyti mellett - az idősebb korosztályt a korabeli drámairodalom-
ban lényegesen többet szerepeltették, mint napjainkban! - egy 
els<S h<Ssszerelmes és egy második hős, egyszemélyben cselszövő 
volt nékülözhetetlen. H a megnézzük az előirányzott év i fizetése-
ket, meglepődve látjuk, hogy a hősatya évi 576 forintja mellett 
az első hős csak 480-at kapott. Jellemző adatok a kor ízlésére, 
amelynek egyik legkedveltebb darabja, Diderot Pere de Faniille-
ja., németül még az első évadban megjelent a budai színpadon, 
rövidesen pedig a meginduló magyar játékszín is műsorára tűzte. 
A második hős ugyanakkora fizetésre tarthatott számot, mint egy 
idősebb komika: 336 forintra. Az első hősnő és szerelmes színésznő 
a hősatyához hasonló magas dotációban, évi 576 forint fizetésben 
részesült. A „gyengéd anya" 480, a komikus anyai 288 forintért 
volt szerződtethető . Az ifjú Msnő, aki egyszerűbb jellemszerepe-
ket is köteles volt elvállalni, 336 forintot kapott, egy fi atal lányka, 
aki nagyobb terjedelmű gyermekszerepeket is eljátszhatott, 288-at, 
a drámai súgó 192-t. A budai színház évi kiadásai nem léphették 
túl, a császár elképzelése szerint, az operánál az évi 5952, a clrámá-
ná l a 13 488 Ft-ot. Ez a meglepő különbség talán nemcsak abból 
eredt, hogy a drámai személyzet nagyobb létszámú az operainá l, 
hanem abból a meggyőződésből is, hogy a felvilágosodás gondolaí-
kincsét tolmácsoló prózai színház fontosabb a muzsikánál.7 

A pesti városi színház ügyei nem foglalkoztatták ~zcmélyesen 
a császárt, de az állam i;zeme, a hivatalos el lenőrzés itt is éberen 
őrködött. 1774 óta Pesten az egyik Duna-parti körbástyában, a 
Rondellában játszottak német s:dnészek. Az ép ületet a. várostól 
egy Lehner nevű polgár bérelte. Látogatói nem mindig kerültek 
ki a legjobb körökből , így nem csodálhatjuk, hogy 1785-l>en, ami-
kor a bérletet Tuschl Sebestyén vette át, teljes felújítás vált szük-
ségessé. Ennek a belső munkálatnak minden számláj a, nyugtája 
hatósági ellenőrzés alá került, és a felelős bíYatal, a H elytartó-
tanács megfelelő ügyosztályámik iratanyagában nm is feltalálható. 
Felújították a zsinórpadlás kötélzetét, új díszletek készültek , ha-
talmas lakattal zárható r uhatári szekrény; gondoskodá8 történt a 
színpad és a nézőtér megfelelő világításáról; a színpadmester öt 

7 Országos Levéltár (OL), Fond C 10, Htt„ Dep. pol. gcn. ot civ. l 785- 8G. 
Fons 59. 
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hétig dolgozott az új színpad.keret és a kulisszákat tartó fakeretek 
felszerelésén. Két hatalmas kályhát is beszereztek, ezek beállításá-
nál a munkálatokat ellené5rző . Thalberr mérnök személyesen mű~ 
ködött közre. A Rondella kőépület volt ugyan, de egy színháznál 
mindig fenyeget tűzveszély.8 

A központi felügyelet ekkortájt nem volt barátságtalan sem a 
német, sem később a magyar színházzal szemben, de egyiküknek 
sem biztosított anyagi támaszt. Pénzsegélyt csak a császár, hazai 
áttételben a nádor színházlátogatásai jelentettek; gavallérosan fi-
zettek páholyukért. Az Ált. Rendőri Ügyosztály maga nem foglal-
kozott művészetpártolással. 1793 után azonban az uralkodó ideo-
lógia száznyolcvan fokos fordulatot tett. A kormányszervek felü-
gyelete éberebbé, az ellenőrzés pedjg csaknem ellenségessé vált, 
ugyancsak minden monarchiabeli színházzal szemben. II. Lipót 
rövid uralkodása után a fiatal Ferenc lépett trónra. A világ vala-
mennyi jelensége közül csak egyet értett meg: hogy koronáját 
veszély fenyegeti. Jóllehet ez is félreértésnek bizonyult, de ebből 
a félreértésből a ferenci abszolutizmus több mint negyven eszten-
deje fakadt. A színházakra elsősorban az ún. Hagelin-féle cenzúra-
rendelettel sújtott le.9 

Hagelin maga szorgalmas, művelt, jozefinista breisgaui polgár 
volt, sorsának tragikumát életrajzírója nyolcvan esztendeje felis-
merte már: híven szolgálta József csá.szárt, és túl kellett élnie. 10 

A rendelet hajmeresztő együgyűségét, amelynek következtében a 
színpadot apolitikus rémdrámák, tündérmesék és gyenge bohóza-
tok lepték el, voltaképpen a francia forradalomtól való félelem 
diktálta, nem Hagelinnek, hanem feletteseinek. Kiadatása első
sorban a magyarországi színpadok megzabolázását célozta. Szín-
házaink a Habsburg-monarchia művészeti életében nem játszottak 
ugyan előkelő szerepet, a magyarság befolyása a rendelet keletke-
zésére mégis érthető, a Martinovics-féle összeesküvés ijesztette meg 
ennyire a rendelkezést az egész birodalomra kiterjesztő bécsi ud-

s Uo., Fons 15. 
9 Ferenc császár jolleméról 1. Domunovszky .Sán<lor: J ózsof nádor élot,o. 

1. /2. Budapest, 1!)44. „F erenc császárt ... egybehangzóan úgy jellem ezték, 
liogy alapjollemvonása a bizalmatlanság vol t , hogy önmagában sem bízotL. 
Ez a bizalmatlanság az ítélet hiányából fakadt. Sem a maga, sem a mások 
cselekedetének következményeit nem ismerte föl. N em volt meg a képessége 
az érvek áttekintésére. Csak azokat az érveket látta, am0lyeket pillanatnyilag 
eléje terjeRztettek." (6.) Edv.ard Winter f1Hreisme1·i. lH'lyC'sobben tólértékeli 
Ferencet. (Fri.iltlibernlizmus in der Donanmonar..J1ie. Bel'lin, 1968 . .13-14., 
56 -58.) 

10 Glossy, Knrl: Zur Gcschichtc dcr Wiener Thcnl<' rccnsur. Ja,J1rbuch clcr 
Grillpa rzergesellschaft„ VII. Jahrgg., Wicn. l 8!J7. 22li. skk. 



Yart. A cenzorokat külön figyelmeztették feladatuk árnyaltságá-
ra: egy színmű hibázhat politikai tekintetben, vétkezhet az állam 
ellen , botlást követhet el erkölcsi vonatkozásban, de ügyelniük 
kell arra, hogy egyházi vagy vallásos kifejezések ne szerepeljenek 
benne, még kevésbé a forradalom, a szabadság és az egyenlőség 
említése. A felvilágosodás ismeretlen fogalom legyen.11 

A cenzúrarendelet. végrehajtásánál egyébként elsősorban nem a 
cseh és a Ferenc korában már megalakult magyar ját ékszin szen-
vedett, hanem a német. Az á llamapparátus minden tagja tudott 
németül, csehü l kevesebben, magyarul még annyian sem. Az álta-
lános meggyőződés szerint, amit azonban az örökké gyanakvó 
Ferenc maga nem osztott, ezeknek a nemzeti nyelvlí csepűrág6knak 
amúgy sem volt komoly jelentőségük.12 Az anyanyelvű színházak 
drámáit Prágában és Budán bírálták el. A hazai cenzor magyar 
nemes volt. K ötelességtudó hivatalnok létére sem vetkőzhetett le 
bizonyos, korának és társadalmi helyzetének megfelelő magat ar-
tásformákat. Végső soron pedig ő sem tulajdonított nagy jelentő
séget a kezdő magyar színészet hatásának .13 

A József császár halálát követő politikai bizonytalanság, majd 
nz újabb és következményeiben még szerencsétlenebb fordulat, 
Lipót halála, Ferenc tróma lépte az az idő, amelyben az első ma-
gyat· hivatásos társulat színpadra lépett. Tragikus erőfeszítései 
már csaknem véget is értek, mfre Bagelin rendelete a maga teljes 
súlyával a monarchia színházi életére zúdult. Annál érzékenyebben 
érintette azonban a többi társulatot. A műsor leghatásosabb 
darabjai kerültek tilalom alá, Lessing, Goethe, Schiller, Shakes-
peare művei, sőt K otzebue nem egy konzumdarabja is.14 A dolog-
nak még gazdasági hátulütője is volt, mert a színszerlí drámák 
pusztán jó előadás révén is vonzottak, a kizsigerelt klasszikusok 
vagy éppen a tilalmi íírt kitöltő, gyorsan összecsapott fércművek 
azonban csak látványos színrehozatalban hatottak. A pest-budai 
Eugen Busch, aki Magyarországon elsőnek „érdemelte ki " a lát-
ványos rendezésért kijáró történetírói megrovást, valószínűleg 

11 Olo.9sy: I. m. i. h. , 238-340. - A rondeleL maga m egvan mind az OL· 
ban (J•'ond C 10., HLL., Dep. pol. gen. el r iv. 1795. Fons 6. pos. :!8.), mind 
a. F 6vál'Osi JÁ'"<füárban (f. a. m. 4558-5752. [Fasc. 65)). 

a: Vö. : „Über dif:' ungarische SchauspielPrgcsellschaft. ·· lsmPrellen eredetű 
konfülC'nsi jelenté!! 1 Oí-béll a Magyar Tudományos Akadémia. K ézirattárá-
nak Toldy Ferem· llagyalékában. 

13 OL, Fond C 10., Ht t ., Dep. pol. gen. el civ., 1795. l•'ons 6. pos. 84., 
J 796. Jfons G. pos. :1 - J 1., 11. o., Depo.r tnmentum Revisions Lib1·orum, J 795. 
l?ons 9., pos. 2., 5. eLr. 

" GlosSiJ, Kart: Zur Cosohicb te der Theo.tor Wieos. I. Jnhrhurh cler Grill-
pnrzorgesellschaft, Jo.hrgg. XXV. (1915.) 1-VU. pag. 
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kevesebb költséggel és nagyobb dicsőséggel működik, ha, Em.ilia 
Galottit vagy a J(abale 'ltnd Liebet mutathatja be, de erre nem YolL 
lehetősége. 

Bécs lévén a monarchia művelődési központja, a műsor a joze-
finista időkben is szívesen követte a bécsi ízlést. Ha, északnémet 
befolyásra, színre került ott a Hannlet, színre került a cseheknél és 
nálunk iR. 15 A l\fozart-operák bécsi és csehországi népszerűsége 
ind.okolta, a pesti nagy· Mozart-kultuszt, ez azonban sokáig német 
nyelvű 111aradt.16 Nem volt szabály a bécsi műsor másolása. Bajor-
és Szászországból cseh földre lépő együttesek hoztak olyan szín-
daraboka.t is, amelyek a Birodalomban színre kerültek , de Bécsben 

1s Példá.ul: ill. Richard (Weisse) 
Bécs, Romeo és Júlia (Weisse) 
Bécs, 1772 

1770. Prága, németül: 
Wahr s7.erepei, hetvenes évek ( ?) 

Macbeth Béos, 1 772. 

Hamlet (Heufeld) Bécs, 1773. 
Lear (Schröder) Bécs, l 780. 
Othello (Schröder) Bécs, 1785. 

Brünn, németül: Wahr, 1775. (?) 
Hamlet, 1786 - 87. 
ill. Richard 1787. 
(Bergopzoom) 

L ear 1 ID. R ichard 
Rómeó 
Hamlet, 

Prága, csehül: 
H amlet, 1791. 
Lear, 1791 v. 1792. 

1783 -
1784., 
Bergopzoom 

Po.zsony, németül : P est, németül: 
Macbeth, 1174., Wabr , Macbeth, 1774., 1776. 
Hamlet, 1774., Wahr Hamlet Wahr igazg. 
OtheUo 1776. Wahr Hamlet } 1786 -

. · III. R ichard 1789. 
Othello Bulla 
Romeo és J úlia igazg. 
Velencei kalmár 
Makrancos hölgy 

Pest, m agyarul : Romeo és Júlia, 1793. 
ill. Richard (Tongor, vagy Komárom állapottya ... ) 1 794. 
L ear (Szabolcs vezér) 1795. 
Othello 1795. 

Kolozsvár, magyarul : Hamle t, 1794. 
A cseh szakkönyvek Wahr német nyelvű Shakespeare-előadásairól a h et-

venes években n em emlékw..nek meg k ülön, azonban Wahr mindenütt azonos 
ml'.íson·al lépett fel, kérdőjel m ellett kifejezést adtunk azon véleményünknek, 
hogy Prágában és Briinnben is bemutatta parádés szerepeit. 

16 „ . .. En61 a' Naprol m eg-lehet azt jegyezni: hogy egészen Zauber-
flöteböl állott,; mer t (nem hinné talán N[a) g[yság)-od, de valóban úgy van:) 
reggel 9 orakor 12•1s a' Zaube1'flöte jádzottatott Pesten 411tsze1· na.gy sokaságú 
nézök előtt,; a' Prímás Ebédje a latt a' Zauberflöte Ariá it énekelték az operis-
ták; a' Prímás Soupéja alatt, pedig ismét a Zauberflöte Musikáját tsinálták 
a' P1·ímás Musikussai." Tdeki Domokos gróf édesanyjához, Teleki Sámuelné 
grófnőhöz. Buda, J 794. márc. 6. (OL , TelP.ki család marosvásárhelyi Levél-
tá1·a, Teleki Sámuel Osztá ly, Missiles.) 
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nem. Ilyen \'Olt a Hwwniák. Népszerűségét elsősoruan Schiller 
szer nyelvének, forrada lmi lendületének köszönhette, ez tartotta 
fenn a nómeí súnpadon, ez adott kedvet Karel Ignác Thamnak a 
rsch fordíiá~hoz . Bulla sokat dicsért pest-budai műsora prágai 
műsor volt, nem teljesen azonos az osztrákkal. Előfordult, hogy 
Magyarországon került Monarchia-szerte elsőnek bemutatásra 
egy-egy klaRszikns, Hilverd ing vagy Scipp társulatánál.17 

A Hii.gclin-féle cenzúmrendelet most lehet.etleuné tette, hogy a 
virágzó s:1.í111nűirodalom legjobh darabjai eljussanak Csehország-
ba, majd onnan hozzánk. A német vándortársulatok egy-ogy bi-
rodalmi német taggal való felfrissülése is egyre több nehézséggel 
járt. 

A Habsburg-országok színházi életének legszorosabb összekötő 
kapcsa a Salzburgtól Lembergig és Nagyszebenig, Reichenbergtől 
Zágrábig vándorló társulatok azonossága volt. Az Erdélyben kul-
íúrmis~ziM, hetöltő Hilver<ling ~s Scipp Bécsben és Pozi:wnyban, 
ill. Lcmliorghen is jöl ismertek voltnk Nem minden társulat járta 
11gy1in be ;i:1. egész mon::wchiáL, do pl. a XVIII. század végén Brünn-
bon 1;zcrcpl{í nevek kö7.i.il sok Magyarors?.ágon is jsmert. Boden-
burgné, a „siebenbürgische Ncuuerin", 1767 - 68 és 1768- 69 telét 
Brünnben töltötte. ASchulz- és Meninger-féletársulatAusztriában, 
Nyugat-Magyarországon és Morvaországban egyaránt megfordult, 
Kol>orwoin és HelJmann együttese ugyancsak ezen a nem nagy 
íel'li leten níndorolt. De a. híres Bergopzoom nemcsak Bécshen és 
:'YUi111·henhen, hanem Prágában, Brünnben és Pesten is népszerű. 
t 'tul Lud"ig Wothe 1789 - H5-hon Brünnben igazgató, felesége 
(özvegyo?) 17fl7-1Jl'n Hmichnál vn-n Pesten. Seipp vagy Para.<>kowitz 
Olmützho11 éppen úgy megfordult, mint Nagyszebenben. A Lam-
pel házn ... o;pár játszott NagyszomlmLLan, Pest-Budán, Temesvárott, 
hogy végro a Pestet elhagyó Bulla igazgatóval Kassán át Galíciába 
menjenek és lengyel földön fejezz6k be, pályájukkal együtt, életü-
ket is, a lengyel közönség szolgálatában.18 A XIX. században ez a 

11 Macbeth: Dejiny Őesk6ho Di vad la II. (a következőkben: D. C. D.) 
!'ruha, 19U9. t9 - 50. BuUú.ról u.o. 22 - 2:3., 25. Bulla Pest-Budán: J(ádár 
Jolá1l: A budai és pesti némoL színészoL Lörténete 1812-ig. Budapest;, 1914. 
28 - 40. Hilverding és Seipp: FilttJrh, Jiluge1i: Geschichte des duetsoh<>n Thea.-
l<>ri! in :::licbN1bürgen, Arcliiv <les Ver<>ins für siebenbürgisohe Landeskundo, 
B. 21., 544 - 553. Puká1iszky-Kácúfr, J olantha: Geschichte des doutachcn 
Theo.Lers in Ungarn. 1\Iücben, 1933. 73., Staud Géza: Magyar kast.élyszín· 
házuk. 11. (1963.) 28., 30- 31., fU. (1964.) 33 - 35. 

1s Kintlermmm: T. m. V. iao. s)~k., Seipp: Witrzbnch, Xonstrmt: Biogra-
phischcs Lexikon des Kaisert,ums üs~onoioh . B . :34. (Wien, 1877.) 34- 35., 
Greao1·: r. m. 154- 155., K indermann: I. m. V. 686. skk., OL, Fond R 224. 
Nomznl i l\lth:oumi Törzsanyag, J 803. Jövedéki naplós:r.úm: 1913/ 15. L•'ichLcl, 
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jeleJJség még gyakoribbá válik, fi> Zöllnerek Olmützben, Pesten , 
Kassán és Bécsben, Raimund Szombathelyen, Sopronban, Po-
zsonyban, Győrben és Bécsben, a Baunholzer család Nyitrán, más 
Jtjsebb felvidéki helységben éi; Olmützben, a cseh Pokorny P ozsony-
ban és Bécsben szerzett hírnevet. A névsor az unalomig folytatha-
tó lenne. Ritkábban, de az is előfordult, hogy a vándorok anya-
nyelvi.iket idegenre váltva játszottak. A cseh színészek csaknem 
mindig bilingvisek voltak. V. Tham és J. Kollár magyarországi pá-
lyájnk során mint német színészek szerepeltek, sőt T ham német 
színészként halt meg Lengyelországban. Későbbi éveiben, férje 
halála után a német A1ma Lampel legyelül is játszott. A XVIII. 
század végén a kolozsvári színtársulat is két nyelven játszott. 
Német színészek magyar szereplése a reformkori lelkes évek óta 
fordult csak ismételten elő. 

A színházi világ monarchián belüli nemzetközisége természetes-
sé tette bjzonyos gondolatok, eszmék általánossá válását . .Az oszt-
rák nemzeti színjátszás megindulása, a Hof- und Nationaltheater 
elindította a nemzeti színhá.zi mozgalmakat. A cseh öntudat ma-
gára ébredése megelőzte a magyart. Ez részben a herderi tanok 
közelebbi és közvetlenebb, személyhez szóló hatásának következ-
ménye volt. Az első hivatásos anya.nyelvíí szfobáz a Bonilini-féle 
operatársulattal párhuzamosa.n működő német együttesből -
igazgatója a nálunk is közismert Bulla - vált .k i. A prágaiak nem 
voltak elégedettek a társulattal ; H öpfler, Zappe és Antong, három 
vezértag, ekkor új társulatot állított össze, és feladatukul a rend-
szeres cseh színjátszást tílzték ki.20 

Akár a magyar, a cseh színpadi irodalom sem készen ugrott ki 
Zeusz homlokából. Egy-egy dalbetét, szövegrész vagy tréfa már 
korábban is elhangzott e:sehül a színen. 1771-ben Krüger: Prinz 
Michel círníi színműve jelent meg „·valódi szavalbató cseh nyel-
ve11 ", K nize H onzik címmel. A rendkívül muzikális nép morva-
országi nyelvjárásban írt, zenés népszínműve, a „hanák opera" is 

.J. E. geológns levelo Nagyszebonből, 1782. 11. ·13. H eppne1· A nt,al: A pozso-
nyi német színészet tö1•t,énete a XVIIJ. században, Pozsonyi, 1910. 12 - 13., 
14 - 19. Ji'lórián J(am: A kassai német színészet története 1816-ig. Budape.c;t, 
l 927. 15 - 42. V n.tter Ilona: A soproni német színészet. Budapest, 1929. l2 -
17., 19., Ia5. D'Elvert: I . m. 54. skk., 80., 84-86„ 89-91. Got, J erzy: Na 
Wyspie G11axa1·y. (Wojciech Bogustl·awski ... ) Kraków, 1971. A Lampel 
házaspár az egész könyvben végig szerepel. 

19 D'Elvert: 142 - 143., 147. D. C. D./II. 49. (K. I. Tham.) V. Tham, J. 
Kolár szereJ;:lésére 1. az i>gykorú színházi zsebkönyveket. Magyarok német 
follépései: 1f erenrzi Zolt.án : A kolozsvári színészet. Kolozsvár, J 887. J 03. 

20 D. 0 . D./11. :rn. skk., Xindermann: J . m. V. 629. skk. 
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fel-feltűnt, sőt a morva fővárosban, Brünnben, az elmúlt két év-
tizedben néhány nemzeti nyelvű előadást németrtársnlatok is be-
mutattak. Most a Bondini-féle színházbérlet jogán egész estét be-
töltő cseh színmü került Prágában előadásra, egy tipikusan a 
bécsi .ízléshez illeszkedő darab, az ifj. Stephanie Der Deserteur aus 
Kindesliebe című polgári színműve. A fordító Frantisek Bulla prá-
gai orvos, a színigazgató Bulla fivére volt. (1785. l. 20. )21 

Bondini magatartása a cseh nemzeti színjátszás sikere láttán 
vala.mivel humá.nusabb formában ugyan, de a pesti Emmanuel 
Reichsgraf Unwerth 1790-i viselkedéséhez hasonlított : legjobb né-
met színészeit hozatta német földről P rágába, H öpfleréket pedig 
három hónapi felmondással menesztette. Höpfler és társai ekkor 
Sewe balettmesterrel egyesülve - a balett iránti érdeklődés ebben 
a korban igen er<:>s - önállósították magukat, és némi hatósági 
huzavona után külön színházat emeltek a cseh chámának. Ez volt 
a Bouda, s a Vlastenské Divadlo, Nemzeti Színház büszke címét 
viselte. A magyar eseményeket pár évvel megelőzve, itt is eDiang-
zott a naivitásában oly tiszteletre méltó szólam az ízlés nemesítésé-
ről, az anyanyelv ápolásáról, arról, hogy ezután már senki sem 
fogja majd szégyellni a cseh beszédet .. . A társulat természetesen 
a Buodában is kétnyelvfi maradt, háromszor egy héten németül 
játszottak, hiszen a német közönség volt a pénzesebb. 

A cseh hazafiak eredményesen dolgoztak. J ózsef császár, hű 
barátjuk, elment egyik előadásukra, és evvel nagyot lendített a 
nemzeti ügy sikerén. Jellemző a kor optimizmusára, hogy a német 
előadásokat már kezdték „idegen nyelvűnek" nevezgetni. 

A német társulatok konkurrenciáját a hazafiak komoly mun-
kával igyekeztek kivédeni. K . I. Tham J.11acbeth és Die Rauber 
fordításai a nemzeti színjátszás klasszikus színvonalát mozdítot-
ták elő, egy másik kis színház a porici kapu előtt apróbb bohóza-
tokat, tréfákat adott elő csee. nyelven. Még a császár életében sor 
került Josef Jakub Tandler Zizka-drámájának (1787) és más nem-
zeti színműveknek (Steinsberg: Libussa, Václav Tham: Vlasta és 
Scharka stb.) a bemutatására. V. Tham utóbb említett mí'tve már 
ügyesen illeszkedett a kétnyelvű közönség ízléséhez is, kórusokkal, 
balettbetétekkel téve vonzóbbá a cseh produkciót. A művészi 
tolmácsolás tekintetében ezek az előadások talán nem méekőz -
hettek a németekkel, de látványosságuk és az alacsonyabb hely-
árak nagy közönséget vonzottak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
olyan korban vagyunk még, amely a cseh nemzeti érzés megnyil-
vánítása ellen semmi intézkedést nem tesz. 

2 t D. C. D./ll. 21 - 23„ 25„ Kindermann: I . m. V. ű45. 
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Az 1786-ban megnyílt Bouda rövidesen nem elégítette már ki a 
„Nemzeti Színház"-hoz fűződő igényeket - itt is megfigyelhetjük 
a színházak gyors elhasználód:i.sát, amire a Rondella volt ar. első 
példa - , szűknek is bizonyult, s ekkor a hazafiak, régi vágyukmik 
megfelelően, az Óvárosban kerestek helyet maguknak. Az ír 
ferencesek, a „hiberniaiak" elárvu lt kolostorána.k nagyterme, :tr. 
t'in . Hybernská vált a cseh anyanyelvű színjátsr.ás második c>Ll--
honává (1789. dec.). Itt is felváltva játszottak csehül és n6motii l, 
operát, daljátékot, baletteket. Ez utóbbinak a vezetőség régi, 
oszlopos ta.gja, Sewe volt a szakértője. A Bouda, majd a Hy-
bernská megfelelő feL-;zerelése, a ruhatár, a könyvtár költségei 
azonban még akkor is nyomasztóan nehezedtek volna a hazafiak 
kasszájára, ha a kétnyelv(í színház állandóan tele padsorok előtt 
működik. Ilyesmiről azonba.u ez idő tájt Közép-Európában sehol 
sem lehetett szó. József császár halála után a kormányzat sem 
nézte már jóindulattal a nemzeti aspirációkat.22 

Szemben az éppen ez idő tájt induló magyar színházzal, a mű
sor összeállítása nem okozott gondot; egy, talán nem teljesen 
szavahihető, de túlzásaiban is jellemző információ szerint néhány 
év alatt ezer színmű fordítását végezték el a Dobrovsky és Pelol 
professzorok hatása alatt álló cseh hazafiak. A nemzet múltját 
ébresztgető hazafias színművek mellett ugyanúgy számos német 
tucatdrámát hoztak színre cseh nyelven, akál' mint Kelemen 
László és társai Pesten.23 

Az előny, amit a „vlastenici" színháza avval ért el, hogy még 
II. J ózsef életében, pontosabban: a francia forradalom kitörése 
előtt meg tudta vetni a lábát Prágában - amihez természetesen 
az is hozzájárult, hogy Prága virágzó nagyváros volt az akkori 
Pest-Budához képest - , biztosíthatta a szép indulást. Az egyesek 
személyes sorsa azonban nemegyszer emlékeztet a magyar út-
törőkére. A cseh ébredés legregényesebb alakja kétségtelenül a 
két Tham fivér. A Waldstein grófok szakácsának fiai 1763-ban, 
ill. 65-ben születtek, és középiskolai tanulmányaikat Prágában 
végezték. Az idősebb fivér derekas szorgalmának köszönhette, 
hogy bejutott a Károly Egyetem könyvtárába. Itt a könyvtár 
vezetője a bohemicák katalogizálását és rendezését bízta rá. 
Tizenkilenc éves volt Karel Ignác, amikor ezt a valóban fontos 6s 
érdekes feladatot megkapta, s mindehhez a felvilágosodás anya-
nyelvi kultuszának a virágkorában jutott hozzá, Herder próféciái-
nak ismeretében, szabadon szárnyaló lelkesedésében semmiféle 

22 D. C. D./II. 39- 66. 
23 D. C. D./II. 46 -49„ 52- 53„ Kir?dermann: I. ro. V. 6!l3. 
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ellenséges felsőbb hatóságtól nem korlátozva, sőt együtt tervez-
getve hasonló gondolkozású barátokkal, elsősorban Václav üccsé-
\"el. Hamarosan csatlakozott a cseh színjátszást propagáló moz-
galomhoz, Höpfler, Tandler, Majober, Sedivy, Sewe társaságához. 
Klasszikusokat fordított cseh nyelvre. Saját személyes feladatának 
mégis elsősorban a cseh nyelvért folyto.tott kemény, rendszeres 
küzdelmet érezte. Munkássága föként nyelvtankönyvek, lexiko-
nok, propagatív újságcikkek szerkesztésére irányult. Küzdött az 
anyanyelv becsületéért, társaságbeli egyenrangúságáért. A küz-
delem során bőven szerzett ellenségeket, de pénzt annál keveseb-
bet. Amikor valami hivatalért folyamodva rászánta magát, hogy 
Bécsbe menjen, ott már régen a ferenci reakció diktált. Üres 
kézzel tért haza. A hosszú könyvtári munka és a szegényes élet-
mód megtették a hatásukat: tüdőbajt kapott. Utolsó idejében 
Dobrovsky professzor támogatta, temetéséről is ő gondoskodott. 

Václav Tham, az öccse, hajdan kistisztviselő a prágai rend-
őrségnél, majd az első nagy sikert aratott hazafias történeti szín-
művek szerzője, neves cseh színész, Höpflerék hű társa, csaknem 
annyit dolgozott, mint a visszavonu ltabban élő Karel Ignác. 
Csak a műsor hiányainak pótlására negyven darabot fordított, 
köztük volt Schikaneder Lantosok (Loutnici) című zenés szín-
műve, amit J ózsef császár végigtapsolt és 20 aranydukát jutalom-
ban részesített. A szÚlész élete azonhan veszélyeket rejtett magá-
ban, olyan szenvedélyeket, amelyeket a nyelv szorgalma.e; ápolója 
nem ismert. Minden társulat életében vannak súrlódások. Václav 
izgékony kedélyű volt. Népszerűségének tetőpontján elhagyta 
Prágát és német társulatokkal indult vándorútra. Időnként fel-
bukkant cseh városokban is, 1801-ben pl. Olmützben volt, Heim-
nél. Egy-két évig Magyarországon Kuntz társulatánál játszott, 
Pozsonyban, Győrött, olyan igazgatónál tehát, akiben volt meg-
értés, olyan társaságban, mint az ifjú Raimundé. Az állomások 
sem voltak rosszak, Pozsony vagy Győr színházi közönsége meg-
felelt akármelyik kisvárosénak a monarchiában, ha Bécset, Prágát 
és talán .Brünnt leszámítjuk. De Tham útja egyre inkább lefelé ten-
dált. A Krones-féle társulat már nem volt valami előkelő ... 
Lassan eltűnt régi közönsége, el a történetírók szeme elől. Egy-két 
éY\"el azután, hogy Kelemen László, a sokgyermekes csanád-
palotai kántor halálos baleset áldozata lett, s hogy Dobrovsky 
professzor utolsó útjára kísérte Karel I gnácot, Václav is meghalt, 
' ziléziábn.n vagy Galíciában -: még ábrázolás sem maradt róla.24 

:i Wurzbach: I. m. B. 44. Wien, 1866. 169-163., D. C. D./IT. 22. skk., 
:rn - 40., 42 - 4~ .• 46., 49 - 63., 56., 64., 81., n6., 99., 102., L81. 
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Az első magyar hivatásos színtársulat, Kelemen László szín-
háza sorsát felidézni aligha szükséges, az közismert. Színház-
é11ület, műsor, főként pedig az a magyar középréteg, amely 
színházlátogatilsával és hozzá.értésével segíthette volna a?: együt-
test, egyform án hiányzott. A töl1 lmógében nemesi szánnazá.sí1 
ér telmiség lelkesen kiáfü ugyan a7. anyanyel vű játékszín ügye 
mellett, és fordításokkal, magyarításokkal csa,kt'.1gy támogatta, 
mint a cseh polgárság a vlnstenicit, a „hazafiakat", de a tollforga-
tók ziime vidéken é.lt. A kilencvenef! évekhen , tehát egy évtizeddel 
megkésve, így ii-; megje lentek fL színen Shakespeare prominens 
tragédiái, részben a kor ízlésének megfelelő és monarchinszerte 
általános, átdolgozott formában, 1·észben magyarítva. Moliere, 
Voltaire, Goldoni , Goet he, Schílle1· nálunk is színre kerültek. 
A mn.gyar műsor gyaJ<ra.n a Bécshez igazodó pesti német társulatét 
követte, a pesti német igazgatók kö7.ül egyedül Bulla jött Prágá.-
ból , ezért a két fia,tal nemzeti színjátszás bemutn.tói között voltnk 
el téréHek. 25 

A fordításra ket·ülő színmíí veket nem mindig a jó ízlés vn.gy 
a helyesen felismert irodalmi igény válogatta ki. A fordit6 töbl>-
ny ire n.hhoz ny t'dt, n.mi n. kezo iigyéhe kel"iilt, pontosabbn.n: amihez 
hozzájulott. A rseh színházi élet szoros kapcsoJata a szász szín-
házakkal megnyitotta számukra az utat a németországi irodalom 
termékeihez, cle r enclelkozhetLek a Kn.mly E gyetem könyvtárával 
is, follohetőleg féSúri magánkii nyv lárakbn. szintén hejuthattn.k. 

2.\ F:1trfrúdy Ján<M: A' magyo.r játék s1.íniwk ttirftlnf'tt•i kl'.'zdo>tétlíl rog,·o. nz 
utóbbi kormányozil.l'!ig. (A' Mttgyai· ,Táték-Rzín, 1. - 111. k.) Pl'st, t 792 -
l 7!.l:t Rr1yei- J ózsf'./: A oemzot.i jd.tókszín l.ürLénclc. J. Budapest, 1887. l AtrJOSi 
D öme: K elemen L ászló és az olső „magyar jiitsz6 színi tá1-saság". l\lakó, 
l927. llfályu.'1::11é a.~ászár Edit: Kelemen László színhá:r..a.. (Tanulmányok 
Budaf)('SL mi'1Hjúból. Xl. Budapest, l 956.) - A Shakespeare-m(ívekhez 
való viszony hasonlóságáról a 15. jegyz.-ben C'Sett szó. Van minclkl-t. társulat 
műsorán }fösvény (Moliere-Simai K1:ist.óf: Zsugori, M. -Güothe1·: Lakomec; 
D. C. D. JJ. 56.), van E mbergyCílölés és m egbánás (Kotzebue -Kóró Zsigmond , 
ill. Tlacha.vy Ka!lpál'ck, K .-Scdivy, l\Iatej), van Lantosok, nálunk Szerelem· 
h egyi András fordílúsában; Játszik, hogy itt a zene ,·olt a Yonzó, mindkét, 
n ép s1.ámára zeneértők tolmácsolják, Tham mint énekes szln ész volt különö-
sen keclvolt, - és természetesen van Hcnsler-Perinet. : Die Schwcstern vo,n 
.P1·ag, M iiller átiiltoLésóben Dve sesky z Pt·a11y, ill. A P cst1·e vándorolL szabó-
legény, vagy a kom{u·omi kót nénikék, Emxi ngyancsak mu:r..sikához él'l ó 
áttételéb<'n. A cSE>hek a CJav i~óL, K elemenek a Test,véreket mnt.attó.k be 
Goethétől, fordítók &divy, ill. h .azinczy. A mi l\finna v. Barnhelm előadásunk
kal szemben (ford. ugyancsak Kazinczy) 6k az Emilia Galottit hozLák, F. 
Jifik fordításában. A mi Kaba.le und L iebc (Szö,·evény és szerelem , ford. 
Ihász Lajos) clóad1ísnnkkal ( 1795) szemben a csehek K. I. Tham 1786-i 
Hiinhor-forclilá!IAt tPhctik (Lo11pc~nici) , <'lóo.d1ísnra azonho.n nem volt mód· 
juk. 
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A magyar forditó szerencsés esetben Pesten élt, ahol uz Egyetemi 
Könyvtáron kívül alig számíthatott másra, mint a piaristák rendi 
könyvtárára - természetesen, ha rendtag volt. Az első fordítók 
között feltűnően sok a paptanár. A vidékiek vagy saját pél-
dányukból dolgoztak, ha volt pénzük könyvvásárlásra, vagy egy 
közeli főúri vagy rendi könyvtár igénybevételével. Legegyszerűbu 
volt azonban hazai német társulatok könyvtárát használni; erre 
a magyaroknak 1793, a Buschsal történt egyes ülés után nyilt 
módjuk, éltek is vele. A mindennapi fogyasztásra szánt tucatszín-
művek ekkor jelentek meg tömegével a magyar színen. (Kotzebue, 
Ziegler, Schröder, Stephanie d. j. stb.) A cseheknél ezen a téren 
is nagyobb az észak-német befolyás (Ifflttnd, Baho - de hiányzik 
Erühl). 

Az indulás nemzeti ideológiájának és gazdasági nehézségeinek 
párhuzama mellett a szellemi összetartozásnak egyéb jeleivel is 
találkozunk. Vannak közös drámai témáink, cseh és magyar, sőt 
osztrák feldolgozásban. Nem tartoznak a nemzetközi mesekincs-
hez. Hogy a monarchián belül mégis több író, egymástól függet-
lenül , utánuk nyúlt, ez már az ízlésbeli egymáshoz hasonulás jele. 
Két ilyen iroda.Imi tárgy azonnal szembeötlik. Az eli:;ű a huszitiz-
mus legeudaköre, a másik a Bán/e bári,é. 

A cseh nemzeti felbuzdu lás husziták felé fordulása. evidens. 
iiika vagy Prokop a csehek számára nemzeti hősök, egy-egy 
i:;zláv Bocskai vagy Rákóczi. Az osztrák szolgálatbtrn álló Kot-
zebuo Hiiszitái a kori;zak herderi_ szlávkultuszával magyarázható. 
De miért irt, tragédia dilógát Ziikáról Katona.? Itt a magyar 
szerző nagy történelmi érdeklődésén és informú.ltságán kívül eg_v 
mái;il<, mégpedig egy i:;zemélyétől Loljei:;en független tényezővel ii; 
számolnunk kell: iskoláztatásának köriilménveivel. Katonát <t 
piarista rend nevelte. A Habsbmg-monarchi~ban a (túlnyomó 
többségben levő) katolikus ifjúság oktatása a szerzetesrendek kezé-
ben volt. Közülük a piaristák váltak ki a kor divatos tudomány-
ágainak, a matematikának (nálunk: Dugonics), az a.nyanyelvnek 
(Révai, Endrődy János) és a történelemnek a tanítús{i.ba.n. 

W alda.pfel József m u t<1tott rá, hogy a h uszi tizm us iránt Salu.-
mo n J"ózsef Vazul érdeklődött, KiLtonii. történeletnLiLnára. szegedi 
iskoláztatása idején. A l<érdés most már csak az, hogyan jutott 
el Salamon a témához. A fiatal jozefinista tanár érdeklődésénél 
közrejátszhatott cseh rendtársainak közismerten kiv{tló történet-
kutatói működése. az a, meggyőződés, hogy ónlomes ismerni 
u.nnak u. népnek a történetét, amelynek szerzetes fiai a Monumenla 
Bohemiae Historicút adják közzé. Valamelyik rendi könyvtárban, 
ahol megfordult, lehetett ebből a kiadványból vagy esetleg valami 
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más latin nyelvű cseh történeti műnek egy példánya. (Balbinus 
Bohernia doctáját pesti főiskolai tanulmányai alatt forgathatta, 
mint később Katona is tette.) I smerve Salamon rövid, de sikeres 
pályáját, hitszónoki hírnevét, több, Katonát illető probléma 
nincs: a Bánk bán szerzője legalább annyira volt történész, mint 
amennyire ügyvéd vagy drámaíró, ifjúkora szellemi arculatának 
kialalútása pedig Salamon szuggesztív egyéniségének a műve volt. 

Hatottak Katonára Kotzebue gy~nge Huszitái is, Tandlor 
huszonöt évvel korábban írt cseh Zizka-drámájáról26 a.zonban, 
noha azt esetleg Pesten játszó cseh- német színészek ismerhették, 
aligha tudott. Érdeklődése iskolai eredetű volt, kiváló tanára 
ébresztette fel benne. Alapjában tehát hasonló nevelési impulzu-
sokra reagált hasonló módon egy cseh és egy magyar drámaíró. 

A Bánk bán-téma kétszeri feldolgozása egy birodalmon és 
tizenöt éven belül még elevenebben utal a birodalom értelmiségé-
nek gondolkozásbeli hasonlóságára. Akármilyen különböző ugyan-
is a tragédia kibontakoztatása a két feldolgozónál, nyilvánvaló, 
hogy mindlrnttőjüket a történet romantikus színessége ragadta 
meg. H ogy a „story" éppen azért kínálkozott olyan szembeszökően 
irodalmi feldolgozásra, mert nagyrészt mese, valótlan premiss:t:ák-
ból dramatizált konklúzió, azt sem Katona, sem Grillparzer nem 
tudhatta. 

A Habsburg-monarchia színházi világának összekötő szálai 
mélyre, egészen értelmiségének rokon gondolkozásmódjáig le-
nyúltak. Hasonlóságuk mellett azonban alapvető különbségeket 
is láthatunk. 

A három nagy közép-európai tartomány közül műveltségben, 
gazdagságban Ausztria járt elöl. Sem a török, sem a harmincéves 
háború nem zúgott át területén. H a voltak is esztendők, amikor 
a hadi események gonddal töltötték el népét, a fenyegető veszély 
végül is csak fenyegetés maradt. Ha az erdős országrészek nem 
termettek meg mindent, amire a lakosságnak szüksége volt, pó-
tolta a hiányt a magyar Csallóköz és Dunántúl. Ha a barokk 
udvari pompa pazarlásai megrövidítették az alattvalókat, a 
nélkülözések előbb sújtották a magyar és cseh parasztokat, mint 
az osztrákot. E pompa kellékeinek jó részét osztrák kézművesek 
állítottlik elő, és a kispolgár nemcsak hozzájárult a díszmenetek 
költségeihez, hanem élvezte is őket. Az osztrák népből került ki 
a kereskedők, kishivatalnokok szorgalmas, de tisztesen élő osz-
tálya. 

2o D. C. D./ll. 51. J. J. '.L'andler: Jan Zi.Zka z Trocnova, bem. 1786. Tand-
krről ltf). 46„ 48 - 49., 53- 54., 60„ 97., etc. Wurzbach: I. m. B. 44. 45 - 46. 
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Az osztrák színjátszás fejlődésében adott. tényezők biztosították 
a középkori látványosságok továbbfejlődését, sőt még az antik 
mímus is eljutott hozzá az olasz vándorkomédiások közvetítésé-
vel. I tt elmaradt az a tragikus törés, ami Magyarországon a török 
hódoltság, a cseh nemzeti színjátszásban pedig a fehérhegyi csata 
következménye volt. Életéből éppen ezért hiányzott azonban a 
politikum. Az osztrák színháznak sohasem volt forradalmi jel-
lege. Egy békés nagyhatalom művészete volt, akár az angol vagy 
a. francia. Itt soha senkinek nem is jutott eszébe, hogy mint 
Schiller, a nemzeti szellem egységét a nemzeti színház megszüle-
tésével hozza összefüggésbe, vagy, mínt a magyarok tették, az 
anyanyelvű színházban a salus rei publicae egyik alapját Lássák. 
Jellemző az osztrák színpad derűjére, hogy számára a vásári 

komédia, a Hanswurst alakja a nemzeti kultúrába szorosan be-
épülő jelenség. Kurz-Bernardon és társainak élete, működése a 
')écsi színháznak fontos építőköve, külföldi hfrnevének egyik 
forrása.27 A cseh és a magyar nemzeti színjátszásban, mivel mind-
kettő jóval későbben valósult meg, a vásári komédia már nem tölt 
hcfontos szerepet.. Német társulatok vittek magukkal clownt, de a 
megindu ló anyanyelvű színjátszások ritkán alkalmazták saját 
színpadukon. 

A XVIII. század második felében az osztrák színháznak két 
kiemelkedő jelenségével találkozunk: a népi indítású vásári szín-
játékkal és a J ózsef császár alapította Ho/-und Nationaltheater-ral. 
A század vége inkább az elsőnek kedvezett, a cenzúra szigora a 
urámairodalom remekeit csaknem egyértelműen kitiltotta a bécsi 
színpadokról. A barokk udvari színjátszás hagyományainak őr
zője az opera volt. Az értő közönség és a főúri mecénások őrködtek 
fennmaradásán; Haydn és Mozart, de a másodrendű tehetségek 
is bőven ontották az olasz iskola hatására szerzett dallamokat. 
Németországban nem tartották ugyan zenéjüket „német" zené-
nek, de jómaguk biztosították vele Ausztriának a zenei nagy-
hatalom szerepét, a monarchián belül pedig a zenei tanítómeste-
r6t. Mint 1620 óta mindig, az osztrák zene képviselői otthon 
voltak a cseh kastélyokban, kolostorokban és színpadokon. 
A magyar színpadok zenei irányítása osztrákok és csehek közös 
feladatává lett. Az osztrák színpadi kultúra az uralkodóház és a 
főnemesség mellett elsősorban a jómódú városi polgárságra tá-
maszkodott. 

21 Gregor: I. m. ll2 - 128., Kindennann: I. m. V. 270-308., Haider-
Prer1ler, Hilde: ThcaLor 1md Schauspiclkunst in Österreich. Wion, 1971. 
3!). skk. 
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A német nyelvű osztrák színjátszás zavartalanul fejlődhetett. 
A cseh nemzeti színjátszás középkori és reneszánsz kezdetei után 
fejlődésében megakadt, kemény, több évtizedes munka árán lehe-
tett csak újjáteremteni. Magyarország helyzete azonban nemcsak 
Ausztriáé-val, de Csehországéval sem mérhető össze. Nem aközött 
lehetett választania, hogy katolikus vagy protestáns uralkodót 
óhajt-e, hogy tudósai a jövőben Canisius vagy Melanchtoo hit-
elvei szerint kívánnak-e okoskodni; erre az országra az eleddig 
el sem képzelt borzalom, egy idegen erkölcsi normák szerint 
cselekvő, nagy tömegeiben civilizálatlan, csak katona fegyelem-
mel összefogott horda zúdult: a török hódító. Természetes, hogy 
a magyarság anyagi és szellemi fejlődésében száz esztendővel az 
osztrák és cseh városi kultúra mögött maradt. 

A cseh színházi élet különösen kényes volt a szép díszletekre. 
Az állandó olasz operatársulatok és a virágzó főúri kastélyszín-
házak hozzászoktatták a látványossághoz. Nemcsak Prágában, 
hanem a kisebb cseh-morva városokban is takaros kőszínházak 
emelkedtek. Amikor a bécsi festőakadémia, Kaunitz kancellár leg-
főbb pártfogása alatt, megalakult, cseh földről azonnal akadtak 
növendékei. A prágai születésű Platzer nemcsak a bécsi udvari 
színházak, hanem a Nostitztheater és a leghíresebb cseh kastély-
színházak, a litomysli és ceské-krumlovói számára is tervezett. 
Neve az osztrák- cseh színháztörténelemben a nagy olasz mes-
tereké mellett áll. A bécsi festőakadémia ízlése egyébként kifejezet-
ten a teátrális felé haladt, s ennek okát feltétlenül a monarchia e 
szerencsésebb országainak virágzó színházi életében kell keres-
nünk.28 

A bécsi akadémiai festészet hatását Nyugaton az ifjú Turnerig 
és nálunk Kisfaludy Károlyon és az almanach-illusztrátorok kö-
rén Vízkelet:vig és Orlay Petrichig döntőnek észlelhetjük. A fel-
világosodás korai liberalizmusának idején azonban egyetlen 
magyar kortársat nevelt e főiskola: Wántzát. Az erdélyi reformá-
tus pap, id. \ Vántza Mihály nyolc gyermeke közül a második, 
ifjabb Mihály, Kolozsvárott tanult először rajzolni, Neuhausernél. 
Hamarosan átpártolt azonban a Wesselényi-féle színtársulathoz. 
A szegény kis vidéki színház valószínűleg kapva-kapott a festő
növendéken, és Wántza több kortinavásznat látott, mint szerepet. 
Bécsbe ment hát, ott először Hessnél vett órákat, majd az Aka-
démián tanult. 1809-ben tért csak vissza Kolozsvárra. Wesse-
lényi színiga.zgatója, Ernyi, ekkorra már régen betelt a dicső-

2sD. C. D./JJ. 18., 24„ 27-34·., !la., 95. D'El·vert: I. m. 90-94., 141., 
J:>.indemu.inn: l. rn . V. Ci27. ~kk . (.Pltttzer uo. 627 - 628.) 
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séggeJ. Wántza átvette az erdélyi tagok felett az igazgalást. és 
1814-ig közmegelégedésre vezette az együttest. Döbrentei Gábor 
nagyra becsülte a korabeli kolozsvári színház díszleteit, minden 
bizonnyal teljes joggal. A társulat később vándorútra kelt, és 
Marosvásárhelyen, kisebb erdélyi városkákon át Nagyváradra, 
Debrecenbe, majd Miskolcra. ment. 1818-tól Wántza Miskolcon 
élt, eleinte megosztva idejét színház és festészet között. 1820-tóJ, 
negyvenedik évébe lépve, teljesen visszavonult a színpadtól. Akár 
a nála tíz évvel fiatalabb Katona, Wántza is bölcs emberként élt, 
a színház mint kedvtelés mellett ogy biztos foglalkozást is fenn-
tartva magának. Egy történeti kompozíciója, Mátyás és Beatrix 
találkozása - mily teátrális téma! - a maga idejében tetszést 
aratott. Mint portréfestő, jó hírnevet szerzett és szépen keresett, 
felesége leánynevelő intézetet tartott fenn, a házaspár jómódban, 
megbecsülésben élt. Wántza, drámairó kortársaival ellentétben, 
magas kort ért meg.29 

Az első hivatásos magyar díszletfestő egyéni sorsa nem volt 
hát tragikus, maga sem érezte annak . De Platzerével hasonlítva 
össze: nem nagyw:i kastélyokban, hanem szegény magyar vidék i 
városok kocsmáinak nagytermében forgolódott és tervezte szük-
ségképpen kis méretű dekorációit , mechanikus kellékeit, a.melyek 
közül egyetlenegy sem maradt fenn. Nem maradt meg nagy 
történeti vászna sem, holott fontos útmuta.tással szolgálhatna az 
akkori nemzoti tárgyú s~ínművek előadá-5ához. Múzsája, lanttal 
és hattyúval, a maga klasszicista. felfogásával méltó emblémája 
lehet a felvilágosodás kori, korai romantikus magyar színjátszás-
nak. 

A díszletek művészi kiállításában és számában óriási l<ülönusé-
gek voltak Bócs vagy Pest, Prága vagy Kolozsvár között. Nem 
volt azonban eltérés abban, hogy mindenütt típusdíszleteket 
használtak. Díszterem, polgári szoba, parasztszoba, erd6, kert 
és börtön szolgáltak állandó témaként. 

Jelmezről a szó mai értelmében nem lehetett szó. A Lörléneti 
hűségre törekvés a francia romantikával kezdődött. Amíg azonban 
a Burgtheater megkapta az udvar és a fővárosi arisztokrácia ki-

u A ~m·nerról és Kisfaludy Károlyr·61 nyert információké1·l Yu) erné 
Zibolcn Agnes művészettörténésznek tartozom hálás köszönettel. - Ucrszi, 
Teréz: A magyar kőra.jzolás története. Budapest, 1960., „A történeti kom-
pozíC'iók színpadias jellege a kedvelt élőképek és tiltaláb11n a szính1h. hn_t11sá-
na.k Luuható be." (92.) Orlay Petrich Soma: Vízkelety Béla. Vut<úrnapi Ujság 
1863. ápr. 26. Uó.: A költészet és fostészot rokonságáról. Kos:wl"l1 J 864. 
II. óvf. 23. Dr. Szendrei János: Egy elfelejtett magyar törLónelmi festő
ről. (Wtíntzo. Mihály, 1781 - 1854.) Vasárnapi Újság 1910. fcln-. 20. 



mustrált díszruháit, a pesti német.és magyar színészek egyaránt a 
ruhatárat dézsmálták meg egy-egy jobb darabért. Amiből is ki-
derült, hogy általában a kor divatja szerint öltöztek a színpadon, 
és ettől csak a hangsúlyozottan egzotikus daraboknál tértek el. 
„Indián" és „török" jelmezek mindenütt szükségesek voltak, fő
ként Kotzebue és Mozart kedvéért. A nemzeti romantika meg-
hozta az „ónémet" és a „magyar nemz~ti" viseletet is. Sisakok és 
páncélok, lábvér tek és pallosok ékesítették a német és cseh, kaca-
gányok, sujtások és diszkardok a magyar nemzeti hősöket. A dísz-
magyar azonban nem volt olcsó viselet és teljes térhódítása csak 
a Nemzeti színházi időkben történt meg. - Ha egy-egy vonással 
érzékeltetni tudták az öltözék más, különleges, a valóságból ki-
lépő voltát, a célt elérték. H ogy Prágában az Ej királynője coboly-
kabátban énekelt, Pesten pedig fantázia szabású selyemutánzat-
ban, az a nézők számára rendben levő volt, a különbség csak a 
társulatok anyagi színvonalára volt jellemző.30 

Amint különböztek a Jrnretek, amelyekben a játék Bécsben, 
Prágában vagy Pesten folyt, úgy különbözött maga a játék is. 
Szükségtelen itt újra rámutatnunk, hogy a német nyelvű társula-
tok jobb anyagi körülményei, a gazdag, komoly anyanyelvíí 
drámairodalom, az évszázados hagyományok eleve olyan civili-
zációs előnyt jelentettek, amit kezdetben lehetetlen volt áthidahlia 
nemcsak a magyar, hauem a cseh játékszínnek is. Az osztrák 
színház mögött, bármilyen kicsinyes szellemi körülmények közé 
kényszerítették a századfordulón, ott állt Németország művészete, 

30 .Dísúotok, jelmezek : Kindermann: I. m . V . 16„ 54. skk . D . C. D./H. 
26 - 35. Dnsch díszletjegyzéke : OL, Fond C 10. Htt. Dep. pol. gen. et civ„ 
1801. Fons 6. pos. 41. Színháztörténeti Értesít-ő J 953. 2. sz. Mály1t.szné 
Gsás::á1· Edit: Adaj;ok a magyar rende:.t:és első é~izcdeihez. Budapest, 1962. 
13-28., KostyálAdám. (Nekrológ.) Vasárnapi Ujság 1863. nov. l. - A Dcr 
Spiegel 1845. febr. 5. száma tart;alroa:.t: egy kis visszapillantást a i·égi prágai 
színházakra W . A. Gerle tollából. E laudator tempol'is aeti búsan gondol 
vissza a múltra, a.mikor Prágának hetvenezer lakosa három színházaL tu-
<lott eltartani, míg ma negyvenötezerrel többen kettőt sem töltenek m eg ... 
Felsorolja a Nostitz Theatert, ma Standisches Theater, teszi hozzá; a Ross-
markl;on, majd s Hybernskún működő cseh színházat - a Thamok, 1\fojober, 
Höpflei-, Sewe, Seüivy színházát - s a Tbun palota színháztenuét, o.hol 
Lavasztól őszig a lipcsei olasz opera szerepelt. Abban az időben, folytaLja, 
egy clat'abhoz még nem kellett h etven-száz szereplő és tíz-húsz változási 
díszlet! Tüzet és vizet vörösre és kék-re mázolL vászondarab(,k jelitépeztek, 
az első hősnő ma drámában, másnap operában lépett fel, harmadnap táncolt . 
El'zsébet királynő az Essex-ben (a Banks - Dyk-féle Dio Gunst der Fürsten-
re gondolhat, amit Magyar01·szá.gon Karl v\Ta.lir tú1 s11lai 11 adoLt előszö1· az 
1770-cs években, l. J(áclár: l. m . J 5.) fehér kabátot (·s 1 l.;-snszb1ü s lc'ppcs ru-
hát hordott, s az olnsz énekesnő mint Éj Királymije, cobolylrnbó.tbnn lé-
p ett fo l. 
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Berlin és Weimar - utána sólmjt majdan az agg GL'illparzer. 
Rendelkezésre állt az olaszországi Habsburg-tartományok zenei 
kultúrája. József C'Sászár megteremtette a Burgtheater rendjét, a 
ferenci idők pedig (~z ún. „bécskülvárosi színházak" nagyon szín-
szeL'Ű , sok játéklehetőséget lúnál6 „könnyű" műsorát. 

Az osztrákhoz képest a cseh színház az első időkben azért lát -
szott gyengéhbnek, mert a kétnyelvű társulatoknak nem minden 
tagja volt cseh, s talán nem mindig a legjobbak voltak azok. 
Már a Bondini-féle társulat keretei között megfigyelhető volt, 
hogy a német el őadások első szerelmese, első hőse helyett a cseh 
:nyelvű estéken egy-egy m.ásodik vonalbeli színész adta a promi-
nens szerepeket. Antong, a cseh primo amoroso, németül csak 
második hős, Tha,m, a legnevesebb cseh színész, „költő, műfordító 
és rendező", énekes szerepet csak csehül adott stb. (A balettban 
és a pantomimben már akkor is kiváltak a cseh művészek.) Egyéb-
ként a német és cseh játékstílus között a]jg lehetett valami különb-
ség, a csehek mind német társulatoknál tanultak, gyakran életük 
java részében németiil is játszottak. A cseh vj]ág, a hajdani „cseh 
választófejedelem" országa, sokkal közelebb állt az osztrákokhoz, 
mint a középkor végéig más államszervezethez, más kulturális 
központhoz tartozó magyarság. 31 

A XVIII. századi induláskor a hazai színészek legtöbbjének csak 
iskolai színjátszói tapasztalatai voltak - ha voltak. A nőknek 
sem milyen. Az első magya.r társulatnál Moór Annán kívül valószínű
leg egy nagy tehetség sem volt, jóllehet ezt nehéz eldönteni, mert az 
egykorú hírlapi vagy akár magánjellegű megnyilatkozások is min-
den deskrípciót n6lkülöző általánosságok. lUányzott m6g a készség 
egy színi előadás elbírálásához. Valamivel jobb a helyzet az erdé-
lyi társulatok eset6ben, mert ott egy irodalmi hagyományokba.n 
gazdag, egységes magyar közönség ült a nézőtér SO L'aiban, s az 
erdélyiek általában szoktak és szerettek írni, levelet, naplót egy-
aránt. Objektív ítéletet mégis nehéz találnunk. A színháztörténeti 
felvilágosodás és korai romantika huszonöt évén keresztül volta-
képpen alig egy-két megbízható kritikára támaszkodhatunk.32 

A német Ellrich Kántornéval kap1;solathan állapította meg, hogy 
31 D. C. D./ll. 2:3 - 26. Kindermarm: I. m. V. 629. skk. 
3~ Akár az 1807. fcbl". 14-i kolozsvári beszámolót nézzük OonJt·e: Jdzid 

és Hába e. szomo1·újálékáról, akár az 1807. uug. 26., nov. 11., dec. 9. színi 
tudósításokat, a Hazai Tudósítások kevés alapot. ad a jövő színhliztörténésze 
szó.mám. Hasonlóképpen a. :Magyar Hír111und6 és a. .i\fngyor l\fuscum. l\Iég 
Döbrentei 1814-i i11forrnÚ\:i6jo. i:> kevés : „A' 1núlL hét.-11 llunilol.ot, acllák. 
Kócsi úgy júts'r.ofl, hogy a' Némc1t•k köziit.t, <'I.()' sincs a'ki olly pKyt'l1ologiscl1 
t,udná az(I) a' rollt, fc lvc1111i." (Ka:únuzy l•'un:nc Levdczé:;u. :Xl. Buda11esl, 
j 901. 181.) 
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van a magyaroknak kiváló jellemszillésznőjük, ez eseLben a játék-
stílus tehát nem ütött el a legjobb német szabványtól.33 Szavahi-
hető, mert megfelelő nyugati tapasztalatokkal rendelkező tanú 
Dessewffy József, Kazinczy barátja. Tőle tudjuk, hogy Benke 
Hamletje minden igényt kielégíthetett, és ő az első , aki megjegyzést 
tesz a színészek magyar besz6dére.;l1 Az irodalmi magyar nyelv 
színpadi kiejtésének szabályai, számos vita után, csak a negyve-
nes évek elejére alakultak ugyan ki, azonban igy is megeléfatük a 
német játékszínt, ahol egyedül a Burgban foglalkoztak a színpadi 
beszéd problémájával. Ebben a korai időszakban a hiányos sze-
reptudás, a tájjellegű ejtés kiküszöbölésének vágya, a magyar 
fülnek kellemetlen éneklő beszédmód elítélése a leggyakrabban 
előforduló kritikai kiindulópontok. 35 

Magának a színpadi nyelvnek a megteremtése körül ugy<Lnc:sak 
több a három nemzeti színjátszás közötti eltérés, mint az egyezés. 

Az osztrákoknak semmi nehézségük nem volt, előadói nyelvük 
folyamatosan fejlődött a reneszánsz és a barokk népi játékaiból 
a Mozart-operák nyelvévé. Természetesen fogadtak be egy-egy 
birodalmi német kifejezést, a mindennapi élet nagyvárosi lüktetése 
pedig magától értetődően épíLctte erre az ~Ll apra a Leuhnikai új í-
táJ;ok és az új elméletek szókinm;ét. 

A C8eh nyelv frodalmi frissesége azo11ban éppen úgy nem volt 
sehol, mint a magyaré. Az értelmiség németül fejezte ki gondola-
tait, a hivatalos nyelv a német volt. A katolikus középiskolák a 
latin mellett elsősorban a némettel foglalkoztak, valiun i kis bi-
zony talanság is támadt a körül, hogy há t voltaképpen mel~· ik is 
az anvanvelv? „Lernt man deutsclt , so leidet, die L aLein! " veti fel 
a problé~át a század derekának egyik írástudója„36 Hirte len len-
dület,et, a szláv anyanyelv ápolái;ára Herder és lüirc ho:r.oLl. Bkkor 

a;i J!Jllric!t, At1r1ust: Die U11g lil'll , wi<· 1:1io sú1tl. B erlin, 1s :i1. l 12- 114·. 
a• Honlrn lia1ule Lje : Bayer .Jú::scj: Rlwkespuaro drámái hu7.t\11klJun. Hudtt· 

pPs~, 1909. 1. l 6:1. Mályuszné Csá11zái· JIJdit : A magyar rende;,,cls ... :11 - :{2. -
l·;~ykorú s zíni viszonyok: K a zincr.y l?orcn c JJovelezésC'. V 11 l. ( Rrnlap esl, 
18fJ8 .) K. F. - Vida Lászlóh oz. Szé plwlom , 18 10. szept. :{. 78. , Vicltt L úszlcS -
K. F.-hcz. IX. (Bu<lapcsl , 18!l!l.) h. n ., 18 11. a11g . 15., 5 1- G:l. 

~s 8 zínpa c.Ji lm1:1zétl: B ayer J ú:;scj: D fr;vné levelei. i-i11j1ó 11llí n ·11dczlc : 
~ttiud (lé:t.a. Budapest , 1944 . :rn. : ,$:w v uk ha ng ja 1.1. he~:1.(oli.:t'lú1 kii:t.l nt·n1 
l crmészotcs"' stb. Vö. Honművé!l7. 1 8~13. júl. 11., 14 ., a ug. J G., 18:J4. s ;r.epl. 
2 ., Athenaeum 1838. s :1.ept. :10. , 18:l9. jan. l:J. , 27. , f<'h1·. 2 1. , 1841. ja n . 5., 
1 J ., iná.j. l l., jún. 17. stb. - (ll'illpa r7.e1· néps7.crűségc : ,.1 1úT" <·z a' bt'1jtÍték 
(1\rt;;d: s:i;o111orlijú ték ) ugyan n•llll'lc" „ D1•fii:wwffy Józs1·f h·v•·I< · K u:1.i1w:1.y 
l•'cn·11c liez. 1:Unt.fa, l 8J 9. jú11. 7. ( Kuúnc:t.y l•'l'n 'll" Levc-lezéHl' . ..'\ V J. Bwlu-
pcs ~, 1906. 404 - 40G.) D casuw!Ty u, 111\melnyclv(í Alrnfruu-l ol vusth1 alttpjt1n 
tlicRór i. 

aa 1 V inter, Ed'uai·d: D c1· J osofinismus . 28 - :J 1. 
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eszmélt rá egyszerre a.z egész cseh társadalom, hogy az anyanyelv 
a néplélek kifejezője, s kezdte fitogtatni hibás cseh beszédét Stern-
berg gr6f J 6zsef csás7.ár előszobájában . A cseh nyelv pallérozásá-
nak módja a:wnhan eltért a magyarétól. E nyelvi mozgalom leg-
nagyobb és egyben a mo11archia egyhefonód6 történetének legjel-
legzetesebb alakja, Josef Dobrovsky ugyanis, aki magyar földön , 
német anyától született, és a szlavisztika megalapítójává lett, nyel-
vészeti oldaláról ragadta meg a cseh megújulás problémáját. 
1793-ban cseh tanszéket kapott a Károly Egyetemen, de egyaránt 
foglalkozott n,z összes szláv nyelvekkel. Oroszországba utazott, 
hogy szláv nyelvemlékek ut:in kutasson , 1809-ben pedig kiadta cseh 
nyelvtanát. Ugyanekkor lett a lengyel Ossolinski herceg a bécsi 
H ofbibliothek igazgatója, s bocsátotta a kutatók rendelkezésére 
magángyűjteményének hatalmas Slav ica anyagát. A cseh nyelv-
újítás tudományos a lapon ment végbe, mesterséges szóalkotásokra 
alig is volt szükség, mert a megújuláshoz a testvérnépek szóanya-
gát is fel használlrn.tta. 37 

Magyarországon a hazafias lendilleten kíviil semmi külső segít-
séggel nem találkoz1mk. Rokon nyelvekről keveset hallott a tudo-
mány, de Sajnovics lappja,it ha.josn,n is hívhatta segít,<;égü l az új 
11yelvkincs megteremtéséhez. Nyelvészek rendszeres kutatása he-
lyett nálunk a szépfrók vették vállukra a nyelvújítás terhét, a 
színpn.di szövegek pedig lépésről lépésre követték az idegen nyelvíí 
fogalmak mn.gyarrn váltását. Sok tucat kéziratos súgókönyv őrzi 
a nyelvújítás színpa.di , n,znz az é.lő beszédben tett térfoglalását. 
(Tanulmiínyozásuk n.ligha .lenne érdektelen.) Nem volt ez gyors 
folyamat. Theatr1tm, nevét ugyanc.~ak lassan vetette le a színház: 
hiába n.lkotta meg Vargyas István 1750-ben a játékszín szót, Kazin-
czy haláláig nem élt vele, mint ha sejtette volna, hogy csak az 1833-
ban megjelenő k ifejezés válik általánossá. A társalgás nyelve sem 
egyik napról a másikra lett hajlékonyabbá, csak akkor, amikor „tit-
kokat" már nem a „Theatrumban hallok hogy suttognak" (1811) , 
hanem „a szíi1házban suttogni hallok" (1834), s hallásuk nem 
„nyughatatlankodtat" (1811), hanem „nyugtalanít". A harmin-
cas években alakult végre az univerzitás Verseghy egyetemévé 
(1805), vette át a több mint fél évszázados „hidegvér" (Zalányi, 
1774) az archaikus „flegmatice" helyét, kérdezgetik és nem 
„examinálják" a vádlottat (1807, ill. 1834), és győz az ugyancsak 

a7 Dobrovskyról: W·urzbach: J. J'.ll. B . 3. 334 - 340„ Szinnyei József : Ma-
gyar írók élete és munkái. II„ 942„ Schieche, E.: Kultur der Westslawen. 
Handbuch der Kulturgeschichto. Postdam, 1936. 183 - 34„ 138-142. 
W inter, ]JJ.: F riililibcralisrnns. 24. skk„ 43„ 47 - 48. 
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régi 1·eooeli szó (Baróti Szabó Dáv id , 1784) az 1807-ben még ural-
kodó „fölöstököm" felett. ~s 

Abb::tn, hogy az iroda.lmí nyelvt'iji tá,'3 ílyen lasi;an, közel félé,,_ 
század a latt vette csak át uralmát a színpadon, a magyar színházi 
világ nyomorúsága volt az ok. Pest-Budán 1815-ben megyszűnt az 
állandö magyar színház - de az 1807 -1815. társulat zöme is 
régies nyelvet beszélő erdélyiekből állt! - , és tizennyolc éven át 
nincs az irodalm i központtá alakult fővárosban folyamatos ma-
gyar színjáték. (Abban a pmanatban, amikor újra állandósul a 
Várszínházban, meg is indul a színpadi nyelv rendszeres tisztoga-
tása, felújítása.) Addig azonban jó fordítók hiányában kontár ron-
totta a nemegyszer hibás nyelvérzékű, tanulatlan színészek be-
szédét. F okozta a bajt, hogy kis városokban forgolódva, kis kö-
zönséggel számol va, egy-egy színtársulatnak igen sok művet 
kellett előadnja, következésképpen betanulnia . K evés idejük ma-
rndt a szövegek memorizálására. Nem szokták meg a versmondást, 
nem is kívánták meg tőlük . Még ha hozzájutottak is értékesebb 
irodalmi alkotásokhoz, akkor sem kaptak rajta. Grillparzer pl. a 
1:iagyar korai romant ika utolsó éveiben népszerű volt nálunk, az 
Ősanyát és a Sapphót Kánt orné is szívesen játszotta. Petrichevich 
Horváth Ősanya-fordítá,sa a maga nemében sikerült munka volt, 
értelemszerűen és verselési technikában ügyesen követte n.z ere-
detit. (Inántsi Pap Gábor 1820-ban ugyancsak versben fordította 
le a Sri,pphót.) A színpadon azonban a verses forditásból átírt 
gyatra prózát mondták, P. H orváth szövegét csak Szigligeti, 
tehát legkorábban n, budai magyar együttes juttatta vissza jogai-
ba.39 

Az osztrák, a cseh és a magyar színészet közötti alapvető eltéré.s 
azonban e társadalmak strukturális különbségéből adódott. 

Sem az osztrákok, sem a csehek nem voltak abban a helyzetben , 
hogy a kormányzattal szemben táplált esetleges ellenérzésüknek 
bármi módon kifejezést adhassanak. Mindkét nép értelmiségében 
voltak ugyan reformerek, az államvezetés mégis konzervatív fő
urak kezében volt letéve. Evvel szemben 1806-bn.n az Izdenr.zyt 

as A Magyo.t• NyelvújiMs Szótára. Szerk. : Szily Kálmán. I . -II. BncJaRest, 
1902., 1908. - Az idézetek : „A' Bosszúállók. Nagy 87.omor\'1 .Játék 5 l•elv. 
Forrlítotl'a .ffj . Molnár András. {Pest Vármegye Tulajdona„)" A színművet 
1811. nov. 30·án Debrecenben, 1834. jan . 4-én és 18~6-ban Budán. adták. 
„Malvina. A' B etsület és Csábítás. Érzék eny JáLék 11á1·om Felvonásban. 
(Udvarhelyi Miklósé.)" Előadásái·ól nincs adaLw1k. Mindkét kézim1.os stígó-
könyv az Országos Széchényi Könyvtár Színháztör t . Osztályán. 

39 Jambih-us szövegek mondásáról Honművész 1834. jún. 22„ szept .. 14„ 
21. Grillparzer-művek súgópéldányai : OSZK I . h. NSz 0 ll/ l , Sziglige t i be-
jegyzéseivel; NS7. S 15. 
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helyettesítő Somogyi János így utasította rendre az Államtn.nács-
ban Ferenc császárt : „Felséged nem mint osztrák császár, hanem 
mint magyar király bírja Magyarországot. Magyarország nincs 
kapcsolatban m~<:1 birodalommal, épp oly kevéssé más nemzetek-
kel, hanem megvan a saját alkotmánya .... az egész monarchiához 
tartozik, de azért mégsem kormányozható a többi örökös tarto-
mányok módjára. "40 Az államtanácsos kifejezte gondolatot min-
den tanult mn.gyar ember 1111sonlóképpen hitte, alkalomadtán ki is 
mondta, akár nemes volt, akár polgár, bármely felekezethez tar-
tozott légyen is. A magyarság általános mlíveltségének egyik, 
mégpedig igen jelentős eleme a jogi képzettség volt, ez magában 
rejtette a hazai jogtörténet elemeit is. A politikai történet éppen 
ebben az időben rendkívül népszerűvé vált, ez vezetett Salamon 
József Vazul és Horvát István előadásaitóla krónikáinkkiadására 
induló vállalkozáson át Fejér Gyö~·gy Oodex Divlomaticusáig. 

Különbséget jelentett a színészek osztályhelyzete közötti el-
térés itt és ott. Az osztrák és cseh színész, mondhatjuk, néhány 
elhanyagolható kivétellel, polgár volt. Kispolgár, akít a hírnév 
esetleg szárnyára vett, „úrrá" tett, természetesen csak a saját 
városi környezetén belül. Ez történt a soproni eredetű Zöllner-
dinasztia, vagy a XIX. században a Kreybigek esetében. A magyar 
színész, ismét kevés kivétellel, nemesember volt. Igaz, rendc:;zerint 
a nemesség legalsó rétegéből jött,. nincstelen. (Kelemen László, 
Sehy-Keméuy Ferenc, Li.P,thay Má.ria, laborfalvi Benke J ózsef, 
gidófalvi Jants6 Pál stb.) Orö~ölhetett azonban birtokot, és evvel 
anyagilag is függetlenné vált. (A magyar Varsányi, az erdélyi 
Kóts i Patkó, a Fejér .testvérek, Sáska - valamennyiük mögött 
állott egy kis föld.) A döntő különbség nemes és polgár között 
színházi viszonylatban mégis az volt, hogy a nemes nem volt 
kiszolgáltatva a város~ hatóságoknak, panaszával a politikailag 
függetlenebb szellemű vármegyéhez fordulhatott.41 

A magyar közigazgatast mon~rchiaslierte szokás volt ócsárolni, 
mielőtt a haladó szellemű negyvenes évek irodalmi bírálatai 
nyomdafestéket láthattak volna, osztrákok és csehek már régen 
éltek a bfrálat jogával. Holott kétségtelen, hogy az ország olyan -

•10 Domanov.szky S.: I. m. 10. - Cserey Farkas - Kazinczy Ferenchez. 
Kraszna, 1812. júl. 2.: „ ... mi azok maradjunk a' mik vagyunk, az az Nem-
zet, móg pedig Magyar nyelvű, s ruháji'.! külön Nemzet". (Kazinczy Ferenc 
Levelezése. X. Budapest, 1900. 48.) 

dl Az első magyar jáLékszíni társaság tagjai közül nemesek voltak: Kele-
men, Lang(?), Lipthay, Olah, Pap, Pataky, Pesthy, Hehák (né), Rósa, Soós, 
Szalkai, Szomor, Termetzky, Tessényi, Török, Várady, Varsányi. L. I(empe-
Zen Blla: Magyar nPmesi családok. V - XI. Eudapest, 1911 -1932. 
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amilyen függetlensége a. megyerendszernek volt köszönhető, s az 
is, hogy ez az évszázadok alatt bejáratott rendszer sok terhet vett 
le a központi hivatalok válláról, sok kellemetlenkedéstől óvta meg 
a hatáskörébe tartoz6kat.42 Csehországban csak a nagyobb váro-
sokban, körzeti székhelyeken volt szabad színielőadást tartani, 
kisebb településeken csak bábszínházat engedélyeztek. Az előbbi 
helyeken a rendőrség szigorú ellenőrzést gyakorolt.43 Magyaror-
szágon a megyei városok, de a legkisebb mezővárosok is fogadhat-
tak vándortársulatokat. Ezek bemutatták ugyan műsorukat a me-
gyeszékhelyen, de valami szigorú kontroll azután nem terhelte 
őket. A pesti Capet Lajos-előadás után Lipót császár nagy fej-
mosásban részesítette fiát, a nádort, de Bury: Marie Antoinette-ja 
Brassóban 1795 (!)dec. 13.-án, F. X. Felder társulatának előadásá
ban lefolyhatott anélkül, hogy a szász Comes vagy éppen az er-
délyi guberniurn kétRégbeesett volna miatta.44 Ugyanilyen volt a. 
helyzet magyar viszonylatban is. Pesten a cenzor 1812-ben betil-
totta Kazinczy Stella-fordításának kinyomtat<Úát; vidéken pedig 
zavartalanul játszolfa egy magyar együttes.45 Magyaroszágon a 
szabn.d királyi városokon kívül nehezen lehetett ellenőrizni a szín-
házi életet. A ferenci n.hszolutizmus idején se szeri, se száma a ki-
rály iránti hűség és odaadás bizonygatásának, a megyék szelleme 
azonban aligha változott meg a gravamenek diétáinak napjai óta. 

A megyék védelmében bizakodó magyar nemesi színjátszók 
másként álltak szemben ugyanazon szabályok és tilalmak parag-
rafösaival, mint pó.lyatársaik a Habsburgok többi tartományai-
ban. Ú jabb eltérésként osztrákoktól és csehektől a magyar színé-
szek jelentős hányada nem az uralkodó államegyházboz tartozott, 
hanem protestáns volt. 

II. József óta a hazai protestáns egyházak ismét élvezhették az 
alkotmányban biztosított jogaikat. Iskolarendszerük főbb vonalai 
a Rákócziak kora óta alig módosultak ugyan , a törvény szerint 
azonhan önállóbbak voltak a katolikusoknál, a magyar protestáns 

42 Domanovszky S.: I. m„ 9. József nádor szednt a felsőbb hatóságok t,ó l-
terh cltek, a kelleténél több elintéznivaló hó.rul rájuk, „Magyarországon és 
Erdélyben ebben a tekintetben annyiban még jobb a helyzet, hogy az alsó-
fokú hatóságok nincsenek annyira megfosztva az önálló elinté7.és jogától, 
mint, AuszLrió.ban, ahol minden a legfelsőbb fórumig megy föl." 

11 3 D'Elvert: I. m. 137. 
4~ Capet Lajos, Bury: Marie Antoinette; Mályusz Elemér: Sándor Lipót 

főherceg nádor iratai. Budapest, 1926. 467 -68. Fl-Orián Kata: I. m. 57- 59. 
F. X. Felder előadásainak színlapjai megvannak az OSZK Szinhá7.tört. Os7.-
tályán. ° Kazinczy Fe1·enc L evelezése. X. (Budapest, 1900.) K. F. - H elmeczy 
1fihát~·ho7.. Szóphnlom, 1813. febr. 7. 252. 
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teológusoknak pedig jogukban állt külföldi egyetemeken folytatni 
tanu lmányailuit.dG Nem mintha azok a szegény diákok, akik a 
XVllI. század végén, a XIX. század e lején a magyar színjátszást 
választották Ili vat.á1rn knak, valaha ii:; megfordultak volna Göttin-
genuen vagy Genfben, de volt iskolájuk szellemén nyomot hagyott 
azoknak a befolyása, akik jártak kint. A Voltaire-fordító id. Péczeli 
J6zsef Németországbn.n és Svájcban, a drámával is foglalkozó 
Bolyai Farkas Göttingenben tanu lt. E rdélyi és anyaországi mág-
nnsfit'ik kíséretében nem egy vagyontalan fiatalember járta meg 
n. kor leghíresebb föiskoláit. (Pl.: Döbrentei Gábor, Prepeli czay 
Sn,mu, Katona József és Déryné barátja stb.) A protest(ins kollé-
giumok az iskolai színjátszást hosszabb ideig, nagyobb hatásfokon 
művelték, mint a katolikusok . A szerzetesrendek feloszlatása és a 
II. József alatt ekendelt iskolai színjátszási tilalom nem érintette 
Marosvásárhely népies figurákban bővelkedő bohózatait, sem a 
nagyenyediek Voltaire-előadását. A Nyugattal szoros kapcsolat-
bn.n levő protestáns oktatás hagyományszerűen szabadel vűbb volt 
a szerzetesi iskolákéniil, sűrűn élt az n.nyanyelv használatával, és 
ll. klasszikus témák között válogatva, nem riadt vissza. egy kis 
fol'J'aclalmiságtól sem. Diákjai kö7.elről ismerhették a színpadot, 
esetleg szerepeltek is rajta. Nem véletlen, hogy színháztörténe-
tünkben az első nagy nevek viselői protestánsok és erdélyiek: 
Kótsi Patkó János, J antsó P ál, Benke József.47 

Az erdélyi protestáns játékmodor nem volt szinkronban a mo-
narchiaszerte uralkodó színjátszói stílussal, amit n.z alapvető elvi 
kiilönbségek éJ'thetővé tesznek. A fölsorolt művészek közül csak 
Benke aratott ll. mag.var kri t ikákon l emérhető elismerést, Benke 
nzonban Bécsben is já1·t. A német tá1·stdatoktól tanuló magyai·-
ors7.ági és a protestáns iskolai színjátszás hatását tükröző erdélyi 
színészek között a kiejtés, a szókincs, a szerepfelfogás tekintetében 
l~nyeges eltérések lehettek . A dolog nemegyszer személyes ellen-

• 0 J<:zórt tanult. 1Vfo~ya1·országon prot<.'sLtlnR hi ttudományt, Pnlac·ky, Safá· 
rik és Kollál'. Winte1·,f!J.: Jr1-cihliberalismus Cl5 skk. Vö. Arató Endre: A nem· 
:r.otiségi kérdés tö1·Ló11clo i\lagyarors:r.ó.gon. J. 1790 - 1840. Budapest, 1960. 
!GO- 157. 

0 fi'erenczi Zoltán: A kol07.S\•ári színészet. G9- 7l. B ernáth Lajos: Protes-
táns iskoladrámák. 87.ázadok 1899. Gere>irsél" István: Adalékok a magyar 
iskolai drámák lörlénotéhoz. Budapest,, J 909. Kard<Js Tibor - Dömötör Tekla: 
Régi magyar drúmui emlékek. I-Il. Budapest, 1966. II. - l 792. június 
20-iín Nagyeny(•dcn Vollairo Brut.usa. került; színl'e. „ ... legalább is ezer 
Nézők elóLt, Dcrckassan ment, végbe a' jáclzás át.allyában , főképp' Orbán 
l'ét Cl' nevezetli lffjú, a'ki Bn1Lus személlyét viselte, úgy jádzott, hogy minde· 
nelrnck tökélletes mog-olégedéseket érdcmlotte." (Magyar Hírmondó 1792. 
J. szakasz, 146.) 
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tétté fajult, máskor mint érezhető szubjektív bíráln.t marad1 fenn 
és nehezíti a tényleges művészi színvooal felm6rését.48 Joggal té-
telezhetjük fel, hogy a bécsi élvonaltól a cseh és a magyarországi 
előadói stílusokon keresztül az erdélyi protestáns színészek külön-
böztek alakítói módszereikben a legjobban, ők voltak azonban a 
legeredetibbek is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a már általá-
nosan jsmert nevek közi.U EgressytéSl Ditrói Mórig mindenki ta-
nult Kolozsvárott, és n. különbsógek végül is a magyar nyelvű 
színjátszás legjobb produkcióiban oldódtak fel. 

Osztrákok, csehek és magyarok a felvilágosodás és korai roman-
tika idején egyazon állam tagjai voltak. Ugyanazokat a kulturális 
hatásokat dolgozták fel, ugyanaz a lelkesedés formálta őket nem-
zetté. Hol a különbség a Bouda és Kelemen Lászlóék törekvései 
között1 Nem ugyanaz a nemzetéért való lobogás hatja-e át a cseh 
Dobrovskyt, a jezsuita szlavistát és a magyar irodalmat összefogó 
protestáns nemest, KazinczyM De még az osztrák hazafiak törek-
vései - ugyancsak Ferenc császár monarchiájának nemzetek fölé 
kényszerített uniójába bezárva49 - sem voltak jobbak vagy rosz-
szabbak Katona József népét szerető, szabadelvű katolicizmusá-
nál. Lehet, hogy a három nép nem volt testvére egymásnak, cle 
testvérként nőttek fel; mennél nagyobbak egyéniségük esetleges 
különbségei, annál feltűnőbb nemzeti irodalmuk és színjátszásuk 
h asonJósága. 

48 Vö. 'l'örténelroi Lapok, kiadja K.. Papp Miklós, Kolozsvúr, 1875. 750., 
766 - 67., 831 - 32. Ernyi és az erdélyiek ellentéte : 815 - Hi. Vida László: l. :rn. 
jcgyzei,ot! Wttnlzú.ék sikere D ebrecenben: Ji'erenczi Z.: A kolozsvári színó-
szet. 191. 

49 Wintei-, E.: Frühliberalismus. 39. skk. - A nemzeti mozgalmak rokon 
vonásainak l ndatosságáról l. H ormayr Kazinczy Ferenchez, Wien, 1817. 
feb1·. 20.: „Na.Lionaliam. (sic) crhö.lt, und íörde1·t alles. Darinn trifft nicmand 
scharfcr zusammen, als der Ungar und dor 'T'yroler." KazinC'zy F erenc LC've-
lczéso. XV. (Budapest, 1905.) 70. 
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HOPP LAJOS 

A MAGYAR LEVÉLMŰFAJ TÖRTÉNETÉBŐL 

A XVIII. századi magyar levélmílfajnak és levélíró művészetnek 
évszázados előzményei vannak. Mind az irodalmi (fiktív) levél-
forma alkalmazása, mind a misszilis levelezésből kinőtt irodalmi 
érdekű levélirodalom régi hagyományokban gyökerez ik. A levél 
mint irodalmi műforma és irodalmi kifejezési lehetőségeket is 
magába rejtő gyakorlati írásos közlőforma, ez a miniatűr prózai 
műfaj, szinte megszakítatlan folytonossággal ível át az ókortól a 
középkoron keresztül a nemzeti irodalmak kialakulásáig. De a 
levélműfaj, az irodalmi levélforma retorikai ismérvei koronként 
változtak, akárcsak a mindenkori levélíró hagyományba ágyazott 
misszilis levélirodalom jellege, a levélírás társadalmi funkciója. 
A kultúr történet régebbi korszakaiban a misszílis levél mint az 
irodalmi írásbeliségen részben kívül, részben belül eső egyéni ki-
fejezési forma, a szokásos értelemben vett gyakorlati írásos közlő 
funkcióján túlmenően, a műfaji adottságoknak megfelelően, alkal-
massá vált irodalmi-művészi kifejezésre is. A levélműfajon belül 
került levéUró művészet - a levélirodalom egészének tanúsága 
szerint - Wven követi s kifejezi egy-egy adott korszak, a közép-
kor, a humanizmus és a reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus 
művelt társadalmi, udvari köreinek gondolat- s ízlésvilágát, iro-
dalmi és nyelvi kultúráját. 

A fiktív vagy tiszta irodalmi levél kezdetleges anyanyelvi for-
máitól és a humanizmus korában felbukkanó első vulgáris (magyar) 
nyelvű misszilis levélemlékeinktől hosszú fejlődési út vezet a 
barokk periódusaiban kiteljesedő magyar levélműfajig. A késő 
reneszánsz és a barokk bilingvis, kétnyelvű levéfüodalmá.ig nyo-
mon követhetők a tartós életű humanista retorika elemei, a la.tin 
ep.isztolairodalom stíluseszményeinek hagyományai. 

A magyar nyelvű levél, hasonlóan a latin epistola va,gy missilis 
funkciójához, olyan „kézirat" elnevezésére szolgált, amelyet el-
küldésre s::1ántak. Latinul és magyarul írott formájában is a höz-
vetJen em!Jeri lrnpcsolatteremtés vagy az ilyen kapcsolat fenn-
tartása írásos eszközének tekintették. A magyar levélírás is ti, 
társadalmi érintkezé::; olyan módját fejezte ki, amely az élőszóval 
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történő közlést helyettesítette. A levelek többnyire az egyént, 
szűkebb családi körét vagy egy közösséget érintő aktuális ese-
mények, hírek, újságok, üzenetek, vélemények, kívánságok, kéré-
sek, szándékok, gondolatok, ítéletek tudósítása, érzelmek, sze-
mélyes és bizalmasabb mondanivaló közlése céljából íródtak; 
ezért nemcsak a legszűkebb értelemben vett magánérintkezés 
területét, hanem a közéleti fórumokat is behálózták. Kialakult 
tehát a levélnek egy bennünket közelebbről érdeklő magán-
érdekű válfaja és egy gyakorlati, közjogi, inkább hivatalos ok-
iratszerű , gazdasági érdek(), az irodalmi szférán kívül eső, ún. 
irodalmon kívüli fajtája is. Ez utóbbiak is becsesek, de az irodal-
mon kívüli magyar nyelv(} írásbeliség emlékei közé tartoznak. 
Ez a szükségszerű elhatárolás a XVIlI. századi levélirodalomra 
is érvényes. 

A misszilis levél magyar nyelvű változata hozzáidomult az élő 
latin levélformához, s a kötetlenebb magánlevelezésben a hagyo-
mányos öt retorikai rész (sal1ilatio, caplatio benevolentiae, narratio, 
petitio, conclusio) háromra olvadt le, miközben kiegészült a rend-
szeressé váló címzéssel és aláírással. A magyar misszilis szerkezeti 
fölépítése a következőképpen mutatható be: 

címzés (intitulatio), keltezés (datum) 
megszólítás, üdvözlet: bevezető formula (salutatio, captatio= 
exordium) 
tartalom, amiért a levél íródott (narratio a petitióval együtt) 
befejezés (conclusióba olvasztott köszöntés) 
aláírás (subscriptio) 
A hai·monikusan illeszkedő szerkezeti elemek összeolvadása, s 

az irodalmi szemszögből legérdekesebbé váló tartalmi rész 
színeződése már a modern levél fölépítésének példája. Ennek írott 
nyelvi hagyománya, formula.készlete, csiszoltabb formája, szerve-
sen épült bele a XVII. és a XVIlI. századi levél kimunkálttá 
változó szerkezetébe. E folyamatban számottevő szerepet ját-
szottak a világi literátus réteghez tartozó levélfrók, a kötetlenebb 
családi levelezések, egyéni levélváltozatok s a magánlevelezések-
ben terjedő különféle levéltípusok. A latin mellett felnőtt magyar 
nyeh-ű levelezés kötetlenebb, szabadabb, bár kezdetlegesebb 
levelezési módot tükröz, szélesebb írástudó és betűvető rétegek 
számára tette lehetővé az egyéni közlendők írásba, levélbe fog-
lalását. Az önállósult anyanyelvű Jcvélirodalom életképessége is 
hozzájárult ahhoz a fölismeréshez, hogy a nemzeti (vulgáris) 
nyelv kellő kiműveléssel alkalmas írott, irodalmi nyelvvé válhat, 
s a m(í.volt íráHhcliség nyelve is lehet. Ugyanakkor sokáig, egészen 
a XVIII. századig érződik a magyar nyelv „gyengesége" és 
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„szegénysége"; még a legkiválóbb levélírók is érzik ezt szemhen 
u,z irodalmi latinság stílushagyományával. 

A régebbi humanista retorikai kézikönyveket fel váltó, kiaknázó, 
külföldi kiadások nyomán készült hazai barokk retorikák is 
törekedtek a latin, az ókori minták felújítására, s az antik (Cicero, 
ifj. Plinius, Ovidius, Horatius) episztolairodalom mellett figyelmet 
fordítanak a reneszánsz műfaji vívmányaira. Alapforrásuk az antik 
retorika (Arisztotelész, Cicero, Quintilianus), do ismerik Petrarca, 
Erasmus, J. Lipsius levélfró és elméletíró munkásságát is . .Annál 
is inkább támaszkodtak a humanista és a késői reneszánsz retorikus 
levélíró hagyományára, mert a humanista latin irodalom formái 
és műfajai némi módosulással tovább éltek Magyarországon az 
egész XVII. száza<lban. A száza<l végén megjelent retorikák és 
poétikák által meghatározott műfaji szabályok pedig szinte a 
xvm. száza<l végéig érvényben voltak, s érvényesültek a magyar 
nyelvű levélirodalomban is. 

A latin előzménveket, az antik levélkultuszt és a humanista 
levólkult(1rát magába olvasztó anyanyelvű levélirodalom kibonta-
kozásc.i Emópa nyugati és keleti övezetében más történelmi 
köriilmények és társadalmi fejlődés i fázisok közepette, eltérő 
művelődéstörténeti föltételek és különböző nyelvi fejlettségi fo-
kok között ment végbe. A maga.sabb irodalmi sziutet elért egye-
temes európai latin episztolairodalom nyomában kifejlődő anya-
nyelv ű levélirodalomra nagyobb mértékben jellemzőek a nemzeti 
irodalmi vonások és nyelvi stílussajátosságok, mintsem az egye-
temes retorik:ii jelleg. A nemzeti nyelvű levélirodalom a spanyol, 
olasz barokk udvarokban s főleg a francia abszolút monarchia 
királyi udvarábu,n és tt párizsi nagyvilági társasági életben nyert 
funkciója révén, a kla.c;szici?.mus nyelvi eszközeinek fölba.szuálástL 
következtében, kiváló levélírók egész sorával, hamar eljutott 
virágkorába. A magyarországi , közép-kelet-európai társadalmi 
és művelődési viszonyok s történelmi tényezők következtében a 
nemzeti nyelvű Jevélirodalorn fejlődése lassúbb ütemű volt. Ami-
kor levélirodalomról beszélünk, nem tévesztjük szem elől a nem-
zeti irodalom egészének fejlődési folyamatát, hiszen a levelet, u. 
levelezést mint retorikai foganttLtás ú műfaji jelenséget, a társa-
dalmi kapcsolatokkal együtt változö kulturális és irodalmi élet 
szerves részének tekintjük. Érvényes ez a magyar levélirodtLlomra 
is. A lcvélirodalom nyelvi, általános kultúrtörténeti hátterének 
megvilágítása kü]ön is indokolt volna, mivel a xvm. századig, 
sőt azon túl is ható tényezőkről van szó. Ezekre a továbbiakban 
csak röviden térünk ki. 
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XVII. 8zázadi udvari levélíró ltagyományolc 

.A magyar levélirodalom meghatározó társada lmi bázisát egé-
szen a xvm. század derekáig a nemesi a risztokrácia művel t köre 
és az udvarházi i1emesség szűkebb literátor rétege a lkotja,. i\lin-
denekelőtt a főrangú levélírók munkássága érdemel fig;velmet, 
mert az átlagnemes szemében a levélírás még nem volt meg-
szokott, természetes kifejezője a rendi kötelékek keretében élő 
emberek közötti érintkezésnek. A nemes eleinte csak rendkívüli 
esetekben , ünnepélyesebb, hivatalosabb alkalmakkor n_v(dt a 
levelezés eszközéhez. Az anyanyelv i kifejezések vagy készen á lltak 
már kezdetleges és szokványos formulákban, vagy pedig alkalmas 
tollal kellett kimunkálni őket. A levél még a családi kapcsolatok-
ban is megőriz valami hivatalos jelleget, s kezdetben a latinos 
írásbeliséget követni akaró, szertartásosságra inspiráló, sajátos 
eszközként használatos. A levélírónak vagy a levelet íratónak 
gondosan ügyelnie kellett arra, hogy a szóbeli érintkezéslien 
hagyományossá vált iJJendőségen csorba ne ei:;i:;ék; a címzéi:;ben 
és megszólításban még az egyenrangúak között is v igyáznia kel -
lett a korkülönbségre, a rokonság fokára, s tekintettel kel lett 
lennie a viselt tisztségre, méltóságra. 

Az irodalmiság szemszögéből nagy különbség van aközött, hogy 
valaki esetenként, elkerülhetetlen szükség következtében ir egy-
egy levelet, vagy pedig sűrűn, rendszeresen levelez. A levélírás 
fejlődésének az a foka, amikor magának az emberi kapcsola.tnak 
fenntartása kedvéért vagy önközlési vágyból s nem annyira kény-
szerítő külső okok miatt írnak egyesek leYelet, a rendszerel:i levél-
írás talaján következik be. Az ilyen levelezés azonban csak reális 
társadalmi igények, bizonyos családi helyzetek alakulása foly-
tán, tartós poHtikai tevékenység velejárójaként, egyszóval meg-
felelő levelezési körülmények kö:.1ött jön létre. A nemesi dip-
lomáciai és politikai levelezések toriiletén is vfl.n erre példa.: 
akad néhány kiemelkedő levélíró a nemesi udvari tisztségviselők 
soraiból, mint Rima.y János, Ilor:;oi:; l'amás, Gyöngyösi Istvi\n, 
Vitnyédi István. Az utóbbi a 110111ci:; i publici!iztikai levélt ípul:i 
első igazi képviselőjének tekinthető. A közép11orno!iHég részvéiolo 
az ilye11 8zínvona1ú levelei;könyvek létrehoz(IBálm n nem je le11LéíH, 
mivel a. barokk koruu.n u. főrang(mkat utánzó nemesi mű velit>ég 
általában i:;zegényesnek tűnik, s mert a XVII. századtól érzékel-
hető a levélirodalomban is a provin<'ializálód<) parlagias köznemeRi 
műveltség terjedésének ha,tásn-. 

Az füi8zetételében vegyes, gyenge polgári rétegnek rendkíviil 
szlík a tevékenységi köre a levélirodalnmlnin. Még is vtinrrnk 
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egyes kiváló, a nemzeti művelődés előmozdításán fára.cluzó tudós 
polgári levélíró egyéniségek, mint Szenci Molnár Albert, Apácai 
Csere JánQs, Tótfalusi Kis M.iklós, Páriz Pápai Ferenc stb. Ennek 
a nemesi levelezésektől erősen elt~rő hangú Jevelezésanyagna.k 
vizsgálatával és összegyűj tésével jórészt adós a kutatás, jóllehet 
levélírói munkásságuk szorosan hozzátartozik életmiívükhöz, iro-
dalmi eszközeikhez. 

A levélírás Magyarországon és Erdélyben egyik társadalmi 
rétegben sem válhatott oJyanfajta magas irodalmi szintű írásos 
tevékenységgé, mint például a francia udvari és városi, nagyvilági 
miliőben. A történelmi és társadalmi feltételek is mostohák vol-
tak, nem alalrnlt ki tartósan szervezettebb társasági élet. Az 
Eul'ópát bejárt Bethlen lVliklósról följegyezte életrajzírója, Révé-
rend abbé, hogy gróf Bethlen volt az első, aki Erdélyben „francia 
módra" élt, „francia asztalt" tartott, s előkelő szokásokat igye-
zett meghonosítani. Feleségével vendégségbe hívatta a főrangú 
hölgyeket, ami eleinte nemigen tetszett a pártviszályokban őr
lődő erdélyi uraknak. A kedvezőtlen feudális vis:wnyok miatt a:,:; 
elszigetelt egyéni erőfeszítések rendre elhaltak a nyers és olykor 
durva erkölcsű főrendek ellenállásán. A luiz;ú udvari társasági 
élet és vendégszokások rendje azon a patriarchális szinten mozgott, 
ahogy azt az önéletíró Bethlen, az emlékíró K emény, a famili-
áris bangvételü költő Gyöngyösi, Kőszeghy P ál s a historikus 
Cserei Mihály és Apor P ét er élethűen megrajzolta. A magyar 
Jevélirodalom is ezt a társadalmi légkört tükrözi. 

A főrangúak, egyháziak és világiak levelezései közül külön k i 
kell emelnili1k a korai barokk legnagyobb egyéni teljesítményét, 
a magyar levélirodalom első legnagyobb müvelőjének, Pázmány 
Péternek leveleit . A magyarországi ellemeformáció vezéralakja-
ként tevékenykedő prímás kivételesen művelt szelleme, erőtől 
duzzadó nyelvezete, humorral és gúnnyal telített stílm;a, szinte 
kiapadhatatlan nyelvi fantáziája legszabadabban levelezésében 
nyilvánul meg. Ritka jelenség ebben a korban, hogy a jó tollú 
levélfró a régi magyar élőbes:téd elevenségét, fordulo.tosságát, 
velős népnyelvi szólásait és közmondásait épfü;e belo arányosan 
megszerkesztett, retorikus b<trokk körmonda,ictilm. A fri s8 hajtú.-
s 1í , magyaros kö11töst és pompás anyanyelvi s:tíneket ö l tő Páz-
máuy levelezés a magyar levélirodalom első igazi nagy erőpróbája 
volt. 

A ku tatás még nem tártn. föl a XVII. szá:imdi levélst.ílusnak 
azokat a vállozásait, amelyek a következ(í évti7.eclekl>en bekövet-
keztek. MerL nem egyértelmű irodalmi stilmifejlődésr(í] van szó. 
hanem egy bon.volult stílustör téneti jelenségről. Pázmán.'· lcvélír<'> 
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stílusától és írói nyelvétől nem húzható egyenes, fölfelé ívelő 
fejlődési vona.l a XVIlI. századig. A levélirodalom is t ükrözi az 
egész XVII. századi irodalom nyelvére és stílusára jellemző 
állapotot ; a magyar nyelv gazdagodása mellett, a század dereka 
körül bizonyos ellatinosodás következett be, ami részleges nyelvi 
romlással párosult. A kuriális, cikornyás, patetikus stílusú levelek-
hen, akárcsak az élőbeszéd bizonyos szférájában, elburjánoznak 
a latinizmusok - a barokk ízlés provinciális nemesi változatának 
megfelelő - terjedelmes jelzőkkel fölékesített udvariassági for-
mák, határozókkal teletűzdelt és körülfrásokkal terhelt arány-
talan mondatkolosszusok. Kétségtelen, hogy a XVII. századi 
levélíró hagyomány nem egynemű, hanem sokrétű; nyelvi és stílus-
beli differenciáltsága közvetlenül kihat a xvm. századi levél-
irodalomra és az írott nyelvi örökségből merítő levélírásra. 

A rétegződő levélíró hagyomány alapvető forrása a magyar fő
úri levélirodalom. Számos jeles képviselője emelhető ki, mint az 
ország nádori méltóságát viselő Nádasdy Tamás, Thurzó György 
éö Eszterházy Miklós; a legnagyobb közülük: Zrínyi Miklós. 
A nagy levélíró egyéniségek között említendők az erdélyi fejedel-
mek : Báthori I stván, Bocskai István, Bethlen Gábor, I. és II. 
R ákóczi György, Kemény János, Thököly Imre. S talán őlrnt is 
felülmúlták az olyan kancellárok, mint Teleki Mihály vagy 
Bethlen Miklós. Ezek a levelezések többnyire kétnyelvűek, de a 
magyar nyelvű levelek gyarapodása és formai tökéletesedése, az 
alkalmi levéltipusok szaporodása ezekben is, de más korabeli 
levelezésekben is szembetűnő. Ugyanakkor a latin nyelvű levél-
irnda,lom életteljes irodalmi emlékei is jelen vannak, legszebb 
példájuk Zrínyi levelezése. 

Leginkább a familiáris hangú, családi~LS tónus ú levelezések iro-
dalmiságának gazdagodása szemlélteti, hogyan termeli ki az 
irodalmi erényekkel is rendelkező levelezőket a rendi;zerei; levél-
írásnak ez a meghittebb, választ ékosabb területe. Egész levél-
gyűjteményt alkot a két vitéz nemesúr, Telegdy Pál és J ános 
előző század végi baráti-testvéri hangú levelezése. Batthyány 
Ferenc vagy Thurzó György reneszánsz ihletésíí „szerelmes levele-
zését" újahhak követik : gr. Thurzó I mre és Nyáry Krisztina, s 
tLz újra férjhez ment özvegy és gr. Eszterházy Miklós, gr. Erd<ídy 
György és Rákóczi Erzsébet, Kemény J ános és Lónyay Anna 
meleg t ónusú levélváltása. A főúTi hölgyek egész sora került a 
jeles levélírók közé : a költői hajlamú kisvárdai Telegdy K ata 
Nyáry Pálné, Wesselény i Anna Csáky Istvánné, Révay Judit 
Nádasdi Pálné, Pálffy Kata Illésházy Istvánné, Forgách Zsuzsánna 
R évay Ferencné, Lorántffy Zsuzsánna I. R ákóczi Györgyné, 
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Báthory Zsófia II. Rákóczi Györgyné, Bornemisza Anna Apaffi 
Mihályné, Zrínyi Ilona, Petrőczi Kata Szidónia, R évay Erzsébet 
II. Petrőczi Istvánné stb. A főnemesi hölgyek leveleskönyvei új 
színt hoztak a barokk levélirásba, a női érzelemvilág kifejezési 
módját kapcsolták össze a magyar levélkultúrával. Igaz, hogy e 
levelezések nyelvi, irodalmi szintje nem egyenletes, de összességük-
ben olyan sokrétű írott hagyományt képviselnek, amely a XVII. 
és a XVIII. század fordulója körüli évtizedekben életteljesnek 
muta tkozott a magyar levélirodalom szerves továbbfolyt at ásá-
nak biztosítására. 

Az irodalmi ( f'iktív) levélforma változatai 

Az anyanyelvű irodalmi levélforma a latin fiktív levél típusából 
alakult ki. Ez utóbbiak, a latin nyelvű levél alakú írásművek 
(ajánlólevél, tudós levél-traktátus, krónikába szőtt „hamis levél") 
a középkortól kezdve ismeretesek; irodalmi célzatú alkalmazásuk 
a humanizmus korában is folytatódott. Sőt, a latin irodalmi levél-
próza erősödése közben a levélforma elágazásai is megfigyelhetők : 
egyfelől az episztola-emlékirat, amely a nagyobb lélegzetű törté-
neti értekező próza felé vezet, másfelől a költői(verses)levél , mely 
a lírai műformákat gazdagítja. A reformációt ól kezdve feltűnnek 
egy új korszak jellegzetes levél alakú termékei. 

A vallásos publicisztika polemikus levélformájának egyik Euró-
pa-szerte elterjedt mintadarabja volt az Epistolae obscuroritm 
virorum (1516), a híres „ sötét férfiak levelei". Az igen népszerű, 
szatirikus protestáns hitvitázó iratot több szerző írta, legnagyobh 
részét valószínfüeg Ukich von Hutten, német humanista. A vitat-
kozásnak ez a formája az egyes nemzeti irodalmak ban hamar 
meghonosodott, s a levél kitűnő eszköznek bizony ult az ellenfelek 
érveinek irodalmi köntösbe öltöztetésére. A levél formájú vita-
irat ok propagandisztikus tartalma természetesen érintkezik a 
tudós t eológiai irodalommal is, ami nyomtatásban való röpirat-
szerű megjelenésüket elősegítette. 

Az irodalmi és a misszilis levél funkcióját egyesítő levelezésre 
is akad példa. Szegedi Kiss István, a régi magyar irodalom egyik 
legtekintélyesebb, európai látókörű teológiai írója, levélbeli h it-
vitában nyerte meg egykori tanítványát, a Somogy megyei 
Méliusz Juhász Pétert a helvét irányú reformáció számára. Az 
egyházi pásztorlevelek sajátos formája is újjá-született a reformá-
ció idején; Szkhárosi H orvát András, Pál érse"/p levelére val6 
felelet (1548, megj. 1582) c. éneke Váradi Pál esztergomi é rsek 
körlevelének cáfolatára irányult. Turi Pál tolnai rektor (megh . 
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1574) az „igaz hit" védelmében foglalta episztolába a török 
által megszállt országrészen élő, szenvedő prédikátorok életét : 
1 dea Ohristianorum U ngarorwrn in et sub Turcismo (megj . Kassa 
1613 ; de kiadta 1617-ben Szenci ;tVIolnár Albert is) . Ekkor már 
javában folyt a P ázmány Péter és a_ protestáns párt kiemelkedő 
vezéregyénisége, Alvinci P éter közötti vita. 

P ázmány még az érseki méltóság elnyerése előtt, gráci tanári 
működése után indította meg a hitvitát : Egy keresztyén prédiká-
tortul S. T . D. P. P . (Szent Teológiának Doktora Pázmány Péter) 
az kassai nevezetes tanítólwz Alvinci Péter uramhoz íratott öt szép 
levél (Pozsony 1609) kibocsátásával. Érdekes, hogy a vallásos 
vitairodalom immár mesterien kimunkált magyar nyelvű darab-
jának ötlete az említett humanista alu.pmű, a „sötét férfiak 
levelei" témájának ellenreformációs célú travesztálása. Pá.zmány 
„öt szép levele" a fiatal szerző talán legjobb stílusteljesítménye, 
a levél alakú stilusparódfa addigi legsikerültebb anyanyelvű 
alkotása. Jól érvényesülnek benne a levélíró misszil iseiből ismert, 
az élőbeszédre valló ízes stilusfordulatok, a népnyelvi humor va::;-
kos kifejezései, mulatságos, szépirodalmi értékű forduhitai. A 
válasz még abban az évben megszületett : Alvinci Péter Egy 
tetetes, neve vesztett P ápista embertvel ... küldetett színes öt Levelekre 
_ .. való Feleleti (Debrecen 1609). A „vitázó iratok" értékelője 
elfogulatlanul írja: „A hittani versenygés mind protestáns, mind 
katolikus részen számos vitatkozó iratot hozott létre, melyekben 
az ellenfél nagy tűzzel, sokszor mocskosan is támadtatott meg. 
Efféle v itatkozásban legkitűnőbb Pázmán Péter, nagyváradi 
születésű, gyermekkorában református, majd jezsuita, idővel 
esztergomi érsek, prímás és bíbornok . . . P ázmán ellenében a re-
formáta vallást leghatalmasabban védelmezte Alvinci Péter, 
előbb váradi, aztán kassai predíkátor, különböző munkáiban, de 
amelyek, bár a vallás ügyében szükségesek voltak, nyelv és irály 
tekintetében P ázmán műveivel nem mérkőzhetnek." (Arany J.) 

Néhány év múlva a Kalauz megjelenése (1613) után, Pázmány 
Szyl Miklós álnéven felel Zvonarics Imre csepregi luteránus 
prédikátor és társai Kalauz-ellenes írái:;aira, ill. leveleire: Ú;;evreg·i 
mesterség, azaz Hafenreffernelc magyarrá fordított könyve eleiben 
f'iiy(fesztett leveleknek cégéres cigúnyság·i és orca-szégyenítő ltazitysáyi 
(Bécs 1614). A levél különféle megjelenési formábu.n, de szinte 
állandó tartozéka a vallásos vitairodalomnak. Alvinci később Ba-
lásfi Tamással folytatott irodalmi párhar<'ábn,n (M acliiavellisatio, 
K assa 1620), jezsuitaellenes, a római egyházat tárna.dó könyve 
függelékében közölte J . B. Schoppius levelét, amelyben a késő
hu manista levélíró szemtanúként beszámol Giordano Hruno róma.i 
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pöréré)l és máglyahali láról. A tuclom{u~ytörténeti dokumentum 
erejével ható levélnek döntő súlyt szánt a szerző a vallásos polé-
miában. 

Jól ért a levél iroda.Imi fellrn.sználásához a ha.ranyai reformá-
tus családból származó, később katolikus hitre tért Veresmarti 
Mihály is, a barokk széppróza korai képviselője . Az Intő s tanító 
tevét, melyben a régi keresztyén hitben a bátaiakat erősíti apáturol~ 
(Pozi.;ony 1630) nyelvezete egyszerű, eléíadásmodora közérthető; 
mondanivalóját helyenként dramatizálva, dialógusokban ad ja, elií, 
történeteket, versidézeteket sző bele. 

Ez a néhány jellegzetes példa is érzékelteti, hogy a vallásos 
publicisztika polemikus levélformája a XVII. század derekára 
erőteljes irodalmi műfaji változattá érett. Tanúsítja ezt a jeles 
levélíró és műkedvelő teológus, Eszterházy Miklós, aki hitvitázó 
mtívet írt (Értekező levél, 1642) leendő vejének, Nádasdy Ferenc-
nek az áttérítése érdekében. 

A levélforma politikai publicisztikai alkalmazása szintén régi 
hagyományok alapján vált latin és magyar nyelvű irodalmi gya-
korlattá. Eleinte a politikai tartalmú misszilis levelezések egyes 
kiemelkedő jelentőségű darabjai kezdtek önálló életet élni és 
másolatban terjedni. Ilyen típusú volt Zrínyi Miklós levele II. 
R ákóczi György erdélyi fejedelemhez (1653), amelyet Nádori 
emlékirat címen tart számon az frodalomtörténetírás. A hosszabb 
magyar nyelvű levélben Zrfoyi a független nemzeti királyság m.eg-
teremtéséről fejti ki politikai elgondolását. Méltó latin nyelvű 
párja Zrínyi megsemmisítő válasza a császári tábornagynak, aki 
röpiratában a magy arokat vádolta a törökellenes erdélyi hadjárat 
kudarcáért és Kemény J ános fejedelem bukásáért. A Nyílt levél 
Jl1onteciiccoli tábornagyhoz (1662) a nemzeti fölháborodás, méltat-
lankodás kifejezése, a szellemes gúny remek latin stílusú formába 
öntése, frappáns konklúzióval: a német segít.<:>ég a megsegített 
pusztu]ásá.hoz vezetett . 

.Az ilyen je11egű „levelezés" a politikai, az udvari élet, a kulcs-
emberek életének természetes velejárója volt, akár magánlevél, 
akár a nyilvánosság elé szánt, 1'.111. nyílt levél formájában. Egyes 
polit ikusok rendi kormányzati javaslataikat nyílt, publjcisztikai 
levélben fej tet t ék ki. Eszterházy Miklós például I. Rákóczi 
György fejedelemmel vitatkozó leveleit nyomtatásban is közre-
adta (Pozsony 1644., Bécs 1645). Eszterházy levelei a barokk 
l_evélírás kezdeteinek, a magyar levélirodalom erőteljeser. fejlődő 
szakaszának maradandó emlékei; hatátmk a kor nagy levélíróin, 
Zríny.in, Keményen át az egész. lwrszakon keresztül nyomon 
követhető. Ebben a kinyomtatott levelek is közrejátszottak, mert 
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jobban hozzáférhetővé váltak, mint a korra túlnyomólag, csak-
nem kizárólag jellemző kéziratos leveleskönyvek. 

Zríny inek egyik utolsó, nagy hatású levelét is Jtinyomatták 
Bécsben, hogy e_ljusson a külföldi követek kezébe is. A politikai 
emlékirat· 'céljával rokon tartalmú, Lipót királynak címzett s 
személyesen átadott levele (1664) publicisztikai remekmű és 
páratlan stilusteljesítmény: „hangja végig lojális, de ez a tisztelet-
tudó, alattvalói hangnem gyilkos, vádló tartalmat bmkol, el-
annyira, hogy sokszor. . . inkább a gúnynak, mint a tisztelet-
adásnak a hangját érezzük." (Klaniczay T.) A politikai publicisz-
t ikának ez az irodalmi levélformával csaknem azonosuló, misszi-
litásban fogant , Zrínyi által kedvelt válfaja .s leveleiben elért 
eszmei és művészi szintje, a műfaji hagyomány szemszögéből mind 
elődeit, mind k ortársait felülmúlja. 

Bethlen Miklósnál is például szolgálhatott röpiratainak, a nyílt 
levél funkciójára emlékeztető publicisztikai írásainak létrehozásá-
ban, az Epistola ad ministros exules . .. ex Hungaria (1677) kibocsá-
t ását ól a Oohimba Noéig (1704). Az utóbbi, szintén I. Lipótnak 
címzet t , álnéven írt s vesztét okozó írása egykorú magyar fordítás-
ban: „Olajágat viselő Noé galambja, avagy a magyarországi és erdélyi 
gyulladásnak eloltására a németekkel, magyarokkal, erdélyielckel, 
törökökkel, oláhokkal és moldvaiakkal való örökös és tökéletes békesség 
megszerzésére készíttetett Korsó-Viz .. . " A korszerű nemzeti mo-
narchiának Zrínyi mellett megismert eszméje, a kancellár trans-
sylvanista. programjára leszűkülve is, szakítást jelentett a Habs-
burg birodalmi gondolattal; egyebek között ezért is keltette föl 
a Oolumba N oe a kUl'uc publicisták figyelmét a Rákóczi-szabadság-
harc kitörésének első éveiben. 

A XVII. és XVIII. század fordulójáig a fiktív vagy irodalmi levél-
lel azonos vagy rokon funkciójú műformának inkább csak néhány 
jellegzetes publicisztikai válfajával mint szépirodalmi alkalma-
zásával találkoztunk. Az irndalmi levélformában készültek vagy 
publiciszt ikai rendeltetésű, nyilvánosságnak szánt egyes levelek 
többnyire nyomtatásban is megjelentek. 

A levélírás technikai eszközei a század/ orduló kö1·űl 

A levélírás hagyománya kéziratosan öröklődött a családi levél-
t árakban gondosan őrzött leveleskönyvekben, együtt a különösen 
megbecsült levél-okfratokkal, jogügyi, birtokügyi, hivatalos, iro-
dalmi szemszögből érdektelen levelezésekkel. Ime egy korabeli 
eligazít ás a „levelesláda" kezelésének módjáról: „Azon Atyafi ne 
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tsak Conservatora legyen az leveleknek, hanem obligatus legyen 
arra is, hogy az leveleket magoknak az Atyafiakon kívül ne 
mutogassa, ne hányatassa 's ne olvassassa, hanem ha mikor olly 
szükséges alkalmatosság kívánnya, az közelebb való Atyafiaknak 
hírt adván és magához hivatván, azonn akkori materiához lúván-
tató leveleket keressék fel és éllyenek velle magok és az F amillia 
hasznokra .. . " (A Vay-család regestruma, fasc. XVII. 6118. sz. 
1716. A volt Erdélyi Múzeum kézirattárában, a mai romániai 
akadémiai Történeti Levéltárban, Kolozsvárott.) A levélőrzés, a 
levélküldés, a levélírás mikéntje, a levélirodalommal szorosan 
összefüggő kérdések, amiről nem szabad megfeledkeznünk. Ves-
sünk erre is egy pillantást. 

A régi, megfakult, gonddal összeállított leveleskönyvek auól 
tanúskodnak, hogy a magánlevelezésben rendet tartanak, őrzik 
a kapott leveleket és az elküldött misszilisek másolatát. Bethlen 
kancellár fia, Bethlen Mihály útinaplójában külön vezeti a Oathalo-
giis Epistolarwrn . .. -ot (1693 -1694), mint általában a korabeli diá-
riumírók, akik a levélírással kapcsolatos eseményeket följegyezni 
valÓllak ítélik. A naplóirodalomban mind gyakoribbá váló be-
jegyzés: „vettem feles leveleket postán", „expediáltam" stb. 
A levélirodalomban is nyoma van a levelezés élénkülésének a 
kezdő formulákban: „egynéhány rendbéli leveleit" vagy „két 
rendbéli leveledet vettem"; „a minapi" vagy „minapi írt levelét 
vettem"; „levelemre rescribált levelét" vagy „váloszt tevő" s 
„váloszt adó levelét vettem" stb. Szűkebb főrangú, főúri udvari 
körökben, bizonyos megszorítással, a levélírás divatozásáról is 
lehet beszélni, főként Erdélyben. 

A barokk pompa.szeretet az fróeszközök megválasztására is ki-
terjedt, s a hétköznapi használati eszközöket, díszes, míves 
darabok, iparművészeti tárgyak, drága tollak, levélnyitó kések, 
fémes porzók, díszbőrös, elmés papírtartók, finom levélpapírok és 
borítékok, színes pecsétviaszok, gemmás pecsétgyűrűk, asztali 
zenélőórával kombinált tintatartók, szoborelemekkel összeépí-
tett világító kellékek, divatos kis bútordarabok, amolyan sec-
rétaire-féle rejtett fiókos szekrénykék, egyszóval egész levélíró 
szobasarkok, női és férfiúi ízléshez igazodó hangulatos „cabinet" -ek 
alakultak ki a kastélyokban és barokk főnemesi udvarházakban. 
A főúri hölgyek külföldről is igyekeztek ellátni magukat olyan 
írószerszámokkal és luxusfölszereléssel, ami a gazdagsághoz, ízlé-
sükhöz, a levélírás hangulatához egyre inkább hozzátartozott. 
Az erdélyi fejedelemasszony holmijai közt volt: „13. láda egy kis 
kalamáris, 15. láda a legalsó fiában egy kis ezüst kalamáris ezüst 
porozóval, egy ezüst téntás ládácska, ezüst kalamáris, ezüst 

511 



poroz1íval" (I. Rákóczi Györg~1 és Brandenburgi Katalin iratai 
között, 1629 - 1636). De a főrangú levélíró férfiak sem maradtak 
le dámáiktól. Gr. Csáky István országbíró úti kiadás- és he-
' ásár16jegyzékéhen „J ános deákna.k nyakra ,·aló kalamáris ládá-
ért" egy forintot fizetett; <.lrágább volt a saját „egy ezüst igen 
szép lrnln.máris láda" (1666). Pataki I stván a nagyobbik Teleki fiú-
nak, .Tánosnak „egy szép rezes kalamárist (cum n.ppertinen,tiis)" 
hozol t Mn.rliurgból (1674 ). Gr. Teleki Mihály azt kéri a lengyel-
orsz1í.gi követWl, hogy „egy Jrn.nr?.in. e7.üstös kn.la.ináris ládácská.t" 
hozi-:on nel<i (1679). A Rákór:1.i árvák , Júlia és F erenr, 1688-ban 
1\1 unkác·s várából Patal<ra vitt ingóértékeinek lajstromában „4 pen-
nacsináló késecske" (ún. toll kés), „tinta pon~óstúl" is található ' 'olt. 

Az nrisztokrata udva.ri körökből a műveltebb nemesi társa-
dalmi rétegig kibontakozó levélírás országszerte terjedőben volt. 
Az 1730-as években például Apor Péter, a dicsért régi módira 
visszaemlékező histódkus, Cserei Mihály kéziratos megjegyzéseit 
fölhasználva, így beszél a lev61frásr61, amikor „az titulusok ról ", 
n „ vcndégségekről" s az „erdélyiek nyájnsságáról" az íij témára 
tér. „Az levélírásban is semmi ceremoniát nem ta.rtottanak, mint 
most, mert ha a lábbvn.Jó embernek is egész 11rl:osra nem .írsz, 
még azt is cópertában nem csinálod, vagy spanyolviass?.al nem 
pecsételsz, megharagusznak érte; az régi embernek penig, akár-
mely nagy embernek írt valaki levelet, egy arkosnak a negyedit 
egészlen beírta, alig maradott egy kis t iszta papíros, mikor az 
levelet egyben fogták, az hová titulust írjanak. )find az országnak, 
mind az fejedelemnek supplicatiot egy negyedrész papirosnt egy-
ben fogvfü1 úgy írtanak, ... Azt penig nem fösvénységből rsele-
kedték az régi magyarok , hanem egymáshoz való sinceritásból, 
mert akkor is megvehettek egy konc pa.pirosat egy sustákon vagy 
négy poltrán ... " S .itt adjuk át a S7.Ót Csereinek, aki től Apor 
kisebb igazításokkal az idézett sorokat s az a lábbiaku.t is némi 
módosítással átvette. „A kevés papirosra, amit írtanak, cordialiter 
írták, most pen ig az a ranyas szélű pap.irosra egész arcusokra 
írott czifra poszomántos szók több ire hazugságok , egymásnak 
való színes hlzelkedések, uno verbo machiavell icum comple-
mentumok. Az akkori időben igen kevés kelete volt a spanyol-
viaszm\,k, ostyával, közönséges viasszal, s néha csak kenyérbéllel 
is pecsételtenek, senkinek gondolatjában sem ötlődött, hogy 
apprehendálja." Néhány évtized távlatából íme, így tekiot 
vissza a Jlt1 Pfamorplwsis '1.' ransyl'vaniae szerzője és kommentár-
írój a, akik mindketten jeles levélírók js voltak. S hogy lényeges 
változna ment végbe, arra Cserei első, .Apo1· által átalakított mon-
data a legjellemzőbb : „Az levélíi:ásokban js csuda ceremoniát 
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tart a mostani világ ... " K ár, hogy nem térnek ki bő,-ebben a 
levélírás külső és belső módozatn.irn. s a levelezés köriilménrnire. 

A rendszeres levelezésen nyugvó levélírásnak a haza i, európai 
v iszony]atban el maradt, meglehetéísen szervezetlen postai Yiszo-
nyok nem kedveztek. Erdélyben még valamivel jobb volt a 
helyzet, mint a t öbbi országrészeken. Herepei János által a 
sepsiszentgyörgyi Székely l\Iúzeumban még látott kéziratos kötet: 
Diarium a címeres postálkodás-r6l Teleki Mihály k6vári főkapitány 
udvarában {1674- 1679) a helyi erőforrások fölhasználásáról, az 
erdélyi fejedelemség postaforgalmának kiépítéséről ad korabeli 
leírást. Az alkalmi „postálkodók", udvari inasok, kereskedők, 
gyalogos és lovas katonák, jobbágyok stb. mellett működnek a 
„tabelláriusok" utódai, a „levél hordók" vagy „levél vivők" 
(hordó, vivő, curér, futár), az „expressus curirok", akiket ellátnak 
célszerű „leveles táská"-val is. Bevezetik a postanapot, szabályoz-
zák a postai díjakat, meghatározzák a „posta liniá t ", a posta-
vonalakat, biztosítják a „posta lovakat", kocsira szerelik a le-
zárható „posta ládát", divatba jön a „posta kocsi" s gyakoribbá 
válik az érkezését jelző régi szokás, a „posta kürt" szaggatott 
szignálja. A „posta mester" -i posztok fölállításával új bizalmi 
állások várnak megvesztegethetetlen, a levéltitkot t iszteletben 
tal'tó jellemes emberekre. A postamestel'ség ekkor már „hivatal"'-
nak számított, s Cserei szerint „első gradus vala az uraságra". 

A „postát" a bécsi udvar fejlesztette ki a királyi országrészen. 
Az első önálló magyarországi és erdélyi postarendszert, Thököly 
kezdeményezése után, II. Rákóczi Ferenc idején kozdték meg-
szervezni, a rászorított vármegyék kelletlen s vonakodó anyagi 
részvételével, a „t ábori posta" forma bevezetésével. A rendes 
posta hetenként má r· kétszer indult, szerdán és szombaton, de a 
tábori posta naponta, s ha kellett külön „staphétá" -val működött. 
A fejedelem hat kudrja postálkodás közben a Rákóczi-címert hord-
ta a nyakában, s munkájukat az udvad főpostamester irányította. 

A fejedelem már 1703 novemberében elrendelte a postahálózat 
kiépítését, s főpostamesternek Szepessy Jánost ncvczto ki. 1705 
márciusában a kuruc kancellária utasításban szabályozta a posta 
és a postamesterek működését; ezt a fő postamester 1706. decem-
beri rendelete követte a magyarországi postaállomások fölsorolásá-
val. A nagyarány(1 levelezést lebonyolító kuruc tábornokok jól 
ismerték ezeket a postával kapcsolatos rendelkezéseket, amit 
Eszterházy Antn.l tábo1·i könyve is bizonyít. 1707 augusztusában 
Nag.vságos Vitézlő K ossovics Márton került a vissza.élésekkel 
vádolt Szepessy helyébe, a „Postaságbéli Hivatal DirecLorának ··, 
a mikor is Rákóczi í1jabb részletes postaszabályzatot adott ki . 
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A változást jelző, Rákóczi kézjegyével ellátott, Aszalay Ferenc 
által írt levélben, a fejedelem a megyékhez fordult : „Az időnek 
változó sorsához képest több Hazánk köz javát illető dolgok 
között, az Posták állapottya is, meliy nagy zűrzavarban vala., 
már alkalmasint másfél esztendőtül fogva (ha előbbeui folya-
mottyának, sok féle fogyatkozásokkal elegyétetrendit el halgat-
tyuk is), nem szükség hoszszas le írással az N. Vármegye eleiben 
terjesztenünk, mint hogy jól tudgyuk ... szüks6ges lévén annak 
okáért arrul is olly bizonyos rendit szabnunk, az melly szerint 
mind in Commuui, mind pedig in r>rivato is az meg kívántató 
Communicatiok egyenes ösvényei reducáltatassanak ... De mivel 
illy köz jóra czélozó intentumunk az közönséges Concursust meg 
kívánnya, akartuk az N. Vármegyék eleiben terjesztésével egy-
szersmind intimálni is, hogy azon Postaságbéli rendes hivatal 
annyival is inkább jó folyamatra eredvén, kiki abbul k i áradó 
javát tapasztalhassa ... És mivel ezen szükséges szolgálat allml-
matos személyeket kíván, meg nevezett Director Hívünk requisi-
tiojáho:;r, képpest, Posta Mesterségre és Veredariuságra, az holott 
kívántatni fog, olly subjectumok allétásával subveuiallyon az N . 
Vármegye, az kik azon terhes szolgálatnak egészen meg felel-
hessenek és alkalmatosoknak tapasztaltassanak is." (Datum in 
Oppido nostro Munkacsiensi 5a Aug. A 0 1707. Kuruc kancelláriai 
iratok 1703-1710. Beregszás:;r,i Területi Levéltár. F ond. 4. No 
16. lab. Beregovo.) 

A postaszervezés azonban lassan haladt, mert Bakos I stván 
Udvari Vice Postamester az év végén is arról panaszkodik, hogy 
a Skoletől Kassáig felállítandó postailinea, amelyet a Nemes Vár-
megyék terhére szerveznek, a fejedelem neheztelése és paran-
csolatja ellenére, még mindig nincs biztosítva. (Ungvár 5 9bris 
Ao 1707. A jelzett helyen. Fond. 4. No 16. 3ab.) Pedig nagy 
szükség lett volna rá, mert a diplomáciai helyzet alakulása követ-
keztében, a Lőcse-Krakkó- Dancka postavonal mellett, növeke-
dett a postaforgalom Munkács-Skole -Lwow, ill. J aroslaw 
irányába is Varsó és Dancka felé. A kuruc fejedelem postája 
ugyanis elsősorban diplomáciai és hadi posta volt, s hazai út-
vonalai is ehhez igazodtak. 

A kuruc postaszolgálat mind levél, mind személyek szállításá-
\al foglalkozott, de „privatus" emberek csak a fejedelem vagy 
a vezénylő generálisok útlevelével vehették igénybe. Az ország 
területét kelet-nyugati, valamint észak-déli irányban négy fő
vonal szelte át, ehhez csatlakoztak a kisebb mellékvonalak. 
Újabb postavonalak létesítése a fejedelem engedélyéhez volt 
kötve. Amíg a fejedelmi kincstár bírta, a létrejött postahálózat 
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fenntartásának költségeit a kuruc államkincstár fizette. Ennek 
fejében külön postai díj nélkül vitték Rákóczi, Bercsényi és a 
'Vezénylő tábornokok mint állandó levelezők leveleit, továbbá 
államköltségen „postán jártak" futáraik, a hazai földön vagy 
külföldön postálkodó staféták. Egyeseknek nevük is volt, mint 
pl. a lengyel és orosz földön járónak „Posta Miklós", „Mogos 
Sztán nevű posta'', az I sztambulban megfordulónak „Todorán 
kurír", de volt köztük „kereskedő török", „zsidó kere.c;kedő'', 
„valamely erdélyi ember", „kereskedő jancsár", „Hnsszán nevű 
törökországi posta", „Szamil pasa nevű becsületes kereskedő 
ember" stb., akik Pápai János és Gáspár portai követek levelezésé-
nek lebonyolításában vettek részt. A távolság és a posta.idő 
viszonylatára jellemző, hogy a fejedelmi udvar és Isztambul 
között átlagosan két hónap, Párizsig három-négy, Danckáig s 
Berlinig egy-kettő, Varsóig s Lublinig egy hónap alatt jutott el a 
levél szerencsés esetben. A hazai távolságok hetekben mérhetők, 
pl. Pozsonytól Munkácsig három hét, Egertől Szegedig egy hét 
volt a rendes posta útja, amit a staféta gyorsabban, feleannyi idő 
alatt tett meg. A rohamosan kifejlesztett postaszolgálat a Rákóczi-
szabadságharc eJhukása után jobbára feloszlott, s a bécsi udvar 
felügyelete alatt szervez<Sdött újjá, de egészen más rendeltetésű 
országos postaazervezetté. 

A Rákóczi-szabadságharc évtizedében föllendült levelezéshez 
szükséges levélpapírt többnyire a hazai papírmalmok biztosítot-
ták; ezek látták el a kuruc kancellária szükségletét is. A magyar-
országi levélpapír gyengébb min6ségű volt a külföldinél, színe 
bu.rnább, felülete durvább volt, mint az egyébként jóval kisebb 
mennyiségben használt fehérebb ausztriai, francia vagy holland 
levélpapír. A fejedelmi levelezésben találhatók ez utóbbiak, a 
díszesebb kiállítású, aranyozott szélű holland vagy francia levél-
papírok. A kuruc követek egy része szintén hazai gyártmányú 
levélpapíron levelezett, míg a por tai és a franciaországi követek 
jó minőségű francia, a poroszországi és hollandiai megbízottak 
hasonlóképpen kiváló holland levélpapíron írtak. A kuruc kan-
cellária ívpapírjainak vízjegyén megjelenik a már ismert, kürtjét 
flijó postakocsis alakja. A század elején ez a levélpapfr szolgált 
borítékul is, mivel ekkor még ritkán borítékolták a levelet. 
A hazai levelezésben általában a fél vagy egész ívre írt levél-
papírt hagyományos módon összehajtogatták, lepecs6telték s a 
tisztán hagyott, kívülre került oldn.Ját megcímezték. Ha sürgős 
volt, cilo, ha azonnal postázandó, cilo, cito jelzéssel látták el. 

Kétségtelön, hogy a R ákóczi-kori levélirodalom ugrásszerC'L ki-
bontnko?.ásának egyik alapvet{) fo ltétole, a centraJizációt és a 
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függetlenségi harcot egyaránt szolgáló nemzeti p ostarendszer még 
sok hiányossággal küszködő, de mégis országos rendeltetésű i'1j 
formája volt. 

L evétirodalorn és 111yelvkultúra 

A levélírás és az anyanyelvi műveléSdés összefüggéseiről, nyelvi 
tényezőkről , ha röviclon is, de meg kell emlékeznünk. A hazai 
fejlődéstört.éneL 8orá 11 lét.rejüLLek nz t'1n. regionális (ny11gaLi, 
északi va.gy kiizt5pső, kelcLi) 11yelvlí pwwk, a regionális (prov inciális) 
köznyelvek és irodalmi nyelvek. ( Benkő L.) Szem előLt tartandó, 
hogy nálunk végül is nem egyetlen nyelvjárás vált országosan 
ható iroda lmi nyelvvé (mint pl. Franciaországban a párizsi, 
Olaszországban a toscanai , Spanyolországban a kastiliai), hanem 
több nyelvjárás ötvöződött egybe. (Bárczi G.) Ennek a folyamat-
nak nyelvtörténeti és stílustörténet i következményei a kéziratos 
levélirodalomban éppen í1gy érzékelhetők, mint a magyar iro-
da lom egészében. 

A nyelvi változatok kiogyenlíWdés6nek, „normá"-vásűrűsödésé
nek folyarnn.ta, amely a hangtan, a helyesírás, a szókincs, az a lak-
tan és a mondattan, valamint a siílus és a stilisztikai formák 
területén megy Yégbe, a levéliroda lomban is megfigyelhető. Az 
ilyen vizsgálatok még csak elszórt kezdeményeknél tartanak, de 
már megindultak. Az ilyenfajta kutatások a levélműfaj szem-
szögéből eredményesek volnának, tekintettel arra, hogy a levél-
irodalom mind az irodalmi nyelv, mind a köznyelv s az élőbeszéd 
és társalgási nyelv szféráival érintkezik, és az ún. regionális nyelvek 
mindegyikére vonatkozólag tartalmaz élethű kéziratos levéltári 
dokumentációt. A XVIII. századi magyar levélirodalom sokféle 
tanulságot nyújthat formai (helyesirási, hangtani) téren is a 
nyelvi fejlődés jelenségeinek, az irodalmi nyelvi „norma" alakulá-
sának tanulmányozásához. A döntéS elemek, az ím. „kulcs " -
jelenségek (Benkő) összegyűjtése a levélirodalomban hozzájárul-
hat a terjedő irodalmi „norma" és a nyelvi provincializmusok 
küzdelmére, a korai felvilágosodás magyar irodalmi í1·ásbeliségé-
nek eme sajátosan gazdag területén. 

Az egész levélirodalomra is meghatá.rozó volt, hogy a nemzeti 
abszolutizmus elvetélése következtében csak a barokk kor alko-
nyán, a XVIII. század végén, a felvilágosodás idejére alakult ki 
országosan ható irodalmi nyelv; de úgy látszik, hogy még a század 
második felében sincs 01·szágosan ható magyar köznyelv. (Benkő 
L.) A század folyamán a táji érvényíí „normák" fokozatosan köze-
ledtek egymáshoz, s a felvilágosodás kiiszöhén már csak a n yugati 
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és az északkeleti - keleti, erdélyi „normák" álltak egymással szem-
ben. „Az egységesülés irányába tett legnagyobb lépés abban áll, 
hogy alapjában véve két területi norma maradt meg, a nyugati és 
az északi - keleti, amelyeken belül ugyan kisebb színeződések lé-
nyegtelen eltérő változatokat is előidéznek. Sőt az északi- keleti 
normán belül egy külön erdélyi változat kezd kialakulni; Erdély-
ben ugyanis a fejedelmi udvarban, úgy látszik, él már egy nyelv-
járás fölötti beszélt köznyelv, s ezt néhány, nem éppen lénye-
ges, de jellegzetesen erdélyi sajátság jellemzi." (Bárczi G.) 

A legújabb nyelvtörténeti kutatások arra mutatnak, hogy ná-
lunk még a XVIII. században is több tekintetben bizonytalan, 
elmosódott, sőt részben kialakulatlan az ún. nyelvi eszmény körül 
mind a nyelvi tudat, mind a nyelvi gyakorlat. Mivel az irodalmi 
nyelv kifejlődése - s függvényeképpen a levélíró nyelvezet kifi-
nomodása - nagymértékben kapcsolatban van az ún. nyelvi esz-
mény kialakulásával, következésképpen „a nyelvi eszmény igen 
nagy mértékben a nyelvi igényesség szülötte, ezért bizonyos ma-
gasabb rendű, esztétikai igényre törekvő nyelvhasználat a legfőbb 
táplálója. Magától értetődő tehát, hogy a nyelvhasználatnak azo-
kon a területein bontakozott ki és lendült előre, amelyek maga-
sabb rnndű nyelvi formát igényeltek; így az frott nyelven belül 
föként az irodalmi célú és igényű írásbeliségben kapott erőre, a 
beszélt nyelv síkján pedig elsősorban a magasabb szintű társalgás-
ban (pl. az udvari életben) talált megfelelő táptalajra." (Benkő L.) 
A nyelvfejlesztő igények megnyilvánulása jellemző az erdélyi, 
különösen a Rákóczi-kori fejedelmi udvari barokk levélirodalomra. 

A magyar történelem fo lyamán, ha virágzó udvari irodalmi 
élet nem is fejlődhetett ki tartósmi, időnként fejlett udvari élet 
alakult ki. Megvolt a lehetőség a beszélt nyelv állapotához mért 
csiszoltabb, pallérozottabb udvari társalkodó nyelv továbbélésére. 
Erre bizonyságul szolgálnak a pusztulástól megmenekült főúri 
családi, nemesi udvarházi, kancelláriai levéltárak. A levélirodalom 
éppen nyelvi, műveltségi vonatkozásban függ össze szorosan az 
~udvari élettel s az ehhez kapcsolódó főrangú, nemesi körök társa-
sági életv iszonyaival. A barokk korban a magyar levéliroclalom 
színe-java kötetlenebb, könnyedebb, családias hangú , személye-
sebb prózastílm;t hono::>itott meg, mint az irodalmi prózai hagyo-
mánnyá merevedett retorikus, terjengős, latinos, kuriális nemesi 
próza, ami ellen annyit harcoltak az ízlésváltozást előkészítő leg-
jobb stil iszták. 

Az egyes főrangú udvarok (Eszterházy, Wesselényi, Zrínyi) m{í-
Yelődéstörténeti szerepe - a nemzeti királyi udvar hiánya követ-
keztében a XVIII. századig elsőrendű fontosságú. A főnemesi 
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udvarok jelentősége azonban, főleg a nemzeti nyelv és művelődés 
szempontjából fokozatosan csökken. Az erdélyi fejedelmi udvar 
kulturális hatóköre az önálló fejedelemség bukásával erősen szű
kül, Erdély osztrák megszállásával pedig lehanyatlik. Történeti 
missziója az utolsó erdélyi fejedelem, II. Rákóczi Ferenc nemzeti 
függetlenségi háborújával zárul le. 

Az erdélyi fejedelemség művelődéiü hagyománya történeti érté-
kű az anyanyelvű levélkultúra szemszögéből. „Társadalmi élet, 
amely különböző nyelvjárású embereket nagyobb számban és sű
rűbb gyakorisággal összehozott, Erdélyben volt. Ennek a társadal-
mi életnek alapja politikai: az erdélyi fejedelemség. Az erdélyi 
fejedelmi udvar és a vele kapcsolatot tartó, jelentős részében elég-
gé emelkedett műveltségű erdélyi úri rend körében egy társalgási 
nyelvtípus alakult ki. Az erdélyi történet- és emlékírók, így Sza-
lárdi János, Kemény J ános, Bethlen Miklós, Cserei Mihály, Apor 
Péter kifejezőeszköze volt ez az erdélyi köznyelv, mégpedig az 
értelemnek fényes és hajlékony, a fantáziának színes, az érzelem-
nek finom rezgésű eszköze. Ezekkel a jelenségekkel emelkedik kü-
lönösen magasra Mikes Kelemennél. Irodalmunk és irodalmi nyel-
vünk fejlődésének igen nagy, mondhatjuk: tempóvesztesége, hogy 
Mikes munkái általában nem jutottak idején nyilvánosságra, 
illetőleg amikor, 1794-ben a Törökországi Levelek közönség elé ke-
rült, akkor sem egészen az írója adta hiteles formáival jelentkez-
hetett. A nyelvtípus a XVIII. század második és a XIX. század 
első felében is tovább élt és irodalmilag is érvényesült." (Pais D. ) 
A XVII. és a XVIII. századi levélirodalom nyelvi jellemzésekor ezt 
az általános érdekű megfigyelést szem előtt kell tartanunk. 

• 
A levélírás elmélete és a barok/e retorika 

A magyar levélirodalom próza.stílusának és műfajának tanul-
mányozása elválaszthatatlan a korabeli retorikák előírásaitól. 
A levélirás elméletét ugyanis - a latin s magyar hagyományok-
hoz lúven - a XVIII. században is a retorika határozta meg, még-
pedig a két fő cicerói ágazat : 1. „litterae publicae'', 2. „litterae 
privatae" keretében. A bennünket elsősorban érdeklő „litterae 
privatae" alfajai (genera usitata) a következők: a) „genus fami.-
liare et iocosum'', b) „genus severum et grave, triste et miserum", 
mint általában az irodalmi (szónoki) prózában. 

Az irodalomelméleti retorikai ké:r.ikönyvek magyarnrszá.gi 6s 
erdély i elterjedéséről a kutatás m6g nem adott megközelítően 
teljes képet, de a legújabb értékes vizsgálatok megkönnyítik a 
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tájékozódást. A levéfüás oldaláról nézve az egyik általános tanul-
ság abban rejlik, hogy kimutatható a XVII. és a XVIII. században 
használt hazai iskolai, kollégiumi kézikönyvek és az eUI·ópai reto-
rikai tankönyvek közötti szerves kapcsolat. De „A Magyarorszá-
gon kiadott retorikai-poétikai kézikönyvek színvonala nem kiemel-
kedő, legtöbbjüket szűk gyakorlati célkitűzés jellemzi, a magasabb 
rendű teoretikus tudatosság rendesen hiányzik belőlük, s jórészt 
csak a XVII. század uto.lsó harmadában kezdenek megjelenni azok 
a külföldi minták nyomán haladó kompendiumok, amelyek tágabb 
kitekintésre, a korszerű irodalmi ízlésre nyújtanak példát. Számuk 
sem túlságosan nagy: a Régi Magyar Könyvtár kötetei alapján 
összegezve őket 1711-ig nem haladják meg a 30-at, de ebben a 
jegyzékben az újra kiadások is benne foglaltatnak ... " (Bán I.) 
A levélirodalomra vonatkoztatva azt a megjegyzést is számon 
kell tartanunk, bogy a stílus és a stilisztika irodalomtudományi 
önállósága még a XVIII. században is eléggé ismeretlen volt, s 
hogy a stílus tanulmányozása és oktatá~a a retorika körébe tarto-
zott, „a retorika pedig nem különült el mereven a poétikától, noha 
a vers és próza éles különbsége az antik elméletek (Cicero, 
Horatius, Quintilianus, Diomedes) alapján át nem hágható sza-
bályként uralkodott ... " Stílus csak retorikus lehetett, s legfel-
jebb három stílusfajta („fenséges" sublimis, „középszerű" medioc-
ris, „alacsony" humilis vagy tenuis), ami a levélírá.sra és a reto-
rikus levélstHusra is él'vényes volt. 

Előbb már láttuk, hogy a retorika nem barokk jellegzetesség; 
forrásai révén szoros kötelékek fűzik a humanista és az antik re-
torikai irodalomhoz. De az írásbeliségben mind a latin, mind a 
magyar nyelvű írásos tevékenységben, a szónoki beszédtől a levél-
írásig mindent átfogó uralma különösen jellemző a barokk rendi 
társadalom irodalmi tudatára és ízlésére. A kutatómunka elég-
telensége miatt egyelőre nem lehet mindig pontosan eldönteni, 
hogy az egyes jezsuita (.Bécs, Gráz, Nagyszombat, Kassa, Kolozs-
vár) és protestáns (Sárospatak, Debrecen, Eperjes, Kolozsvár, 
Nagyenyed, Székelyudvarhely stb.) iskolákban a hasonló, de nem 
azonos retorikák közül mikor s melyik tankönyvből tanultak a 
diákok. Némi támpont mégis lúnálkozik a tananyag megítélésére: 
„A közkézen forgó retorikák és poétikák példaanyaga nagymérték-
ben azonos, a prózaíró vagy szónok számára is a költői elocutio 
ékességeit írják elő, legfeljebb mérsékletre, a józan ész követelte 
tartózkodásra intenek (Quintilianus, Boileau). I smeretes azonban, 
hogy egye:; korszakok ízlése ez utóbbi előírásokat minduntalan 
áthágtt~." (Bánl.) Ennek következményei az ingadozó színvonalú 
levélirodalomban is megmutatkoznak. 
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Néhány kézzelfogható példa betekintést ad a levélírók retorika 
fölkészülésébe. Az ismert pedagógiatörténeti álláspont szerint a 
jezsuita oktató programban, amely rendszeres poétikát nem írt 
elő, a középiskolai tagozat két felső osztálya, a humanista és a 
rhetorica egyként az ékesszólással foglalkozott, mégpedig prózai 
és verses szövegek alapján; egyetemesen használt retorikai Lan-
könyvük Soarius művének valamelyik kiadása vagy átdolgozása 
volt. ~1indenesetre feltűnő, hogy a portugál jezsuitának 1560 táján 
De arte rhetorica U.bri tres ex Aristotele, Cicerone et Qiiintiliano 
deprompti c. , majd L. Carbo módszeres táblázatával kiegészült 
retorikája milyen hosszú és szívós életű volt. A különféle többszöri 
kiadások sora (Nagyszombat 1670, Lőcse 1675, K olozsvár 1718, 
Nagyszomba.t 1731 , Kassa 1752 stb.) egészen a század végéig ve-
zet, amikor Budán még kétszer megjelent. A század elején talán 
másfél évtizeddel korábbi olasz átdolgozása a.lapján kiadott 
M anuductio ad eloquent,iam, seu via facilis ad assequendam jiixta 
praecepla Soarij, arlem rhetoricam ex classicis aullwribus desumpla 
et ad usum eorum, gui oraloria1n lianc scientiam, seu pro/anam, seu 
sacram 11ro/itentur acc01mnodata. Niiper Utini in luceni edita, 
nmw vero recusa e. (Nagyszombat 1709) munka előszava az olasz 
seicento barokk pompáját sugározza. Egyik fejezete pedig a jeles 
barokk teoretikus, E. Tesauro nyomán készült. A szerző „a külső
től halad a belséS felé, s ezzel a metodikai eljárással js a felületi 
ragyogás, a látszat, a forma.kultusz barokk esztétikájának lég-
körében mozog". A barokk il'odalmi hagyomány továbbélését 
tehát a népszerií retorika is elősegítette. 

Ugyanakkor e kiadásokból fény derül arra js, hogy Soarez reto-
rikája mellett más jezsuita tankönyvek is használatosak voltak, 
pl. De Colonia, J. Masenius, Du Cygne, Le Jn.y, A. Juglarez stb. 
retorikái. Kiemelhető közülük G. F. Le Jay művének (Paris 1725) 
latin kiadása, BibliotlteraRhetorum ... (K,olozsvár 1751, továbbá 
Nagyszombat 1767, Buda 1806), amely Bán Imre újabb megfigye-
lése szerint „megtámadja a széltében uralkodó barokk szónoki 
modort". Hasonlóképpen tett K aprinai István, Institutio eloquen-
tiae ... (Kassa 1758, 1760, t. 1, 2.) e. könyvében, szembefordulva 
„a barokk világias, tudóskodó, az eruditióban tetszelgő szokásai-
val", és a széles világirodalmi tájékozottsággal rendelkező szerző 
ízlése és érdeklődése új irányba, jórészt „a modernnek érzett fran-
cia klasszicizmus felé fordul". Az íij ízléstörekvések összetevői 
között a retorikákban fölfedezhető ízlésváltozást is elemeznünk 
és jellemeznünk kell. 

A protestánsoknak is megvoltak kedvelt elméleti tankönyveik, 
amelyeken a levélírók generációi nevelkedtek. Sokáig használatos 
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volt a heidelbergi írói körbe tartozó Pécseli Király Imre Isayoges 
rhetoricae libri duo c. (Oppenheim 1612, Nürnberg 1639 stb.) ha-
gyományos forrásokra és humanista szerzőkre (Schollius, J. 
Sturm, B. Keckermann, H. Vida stb.) utaló retorikája. Később 
is a P. Király által közölt anyagot közvetítik meglehetős „száraz 
rendszerességgel" a Ph. L. Piscator nevéhez fűződő Rudimenta 
lV1etorícae (1635) és Ruditnenta Oratoriae (1645) kézikönyvek, 
amelyek több városban is (Gyulafehérvár, Nagyvárad, Debrecen) 
napvilágot láttak, s főleg a kelet-magyarországi református isko-
lákban tanultak belőlük. Ennél azonban nagyobb jelentőségű volt 
a G. J. Vossius retorikája (1606) alapján készült, kibővített for-
mában szerkesztett Rhetorice Oontrada. . . (Kolozsvár 1696 ). 
A Vossius-fordítás magyar kiadása Tótfalusi Kis Miklós műhelyé
ből való, amolyan magyarázatos kivonat, amely jellegénél fogva 
egyedülálló vállalkozásnak tekinthető. 

Az frodalmi próza szerkesztését, a levélműfaj retorikai tan-
anyagát érintő kézikönyvekről összefoglalóan elmondható, hogy a 
XVII- XVIIl. századi retorikák között két fő típus különböztet-
hető meg: „a reneszánsz hagyományokat folytató, de szürke, isko-
lás klasszicizmusba hanyatló protestáns tankönyveket és a kor-
szerűbb, tágabb látóhatárú, barokk ízlésű katolikus kompendiu-
mokat. A különbséget a két confessio ismert külfölcli kapcsolatai 
kellőképpen indokolják. Amarra példa Pécseli Király vagy a 
Vossius nyomán járó magya.r kézikönyv, a.z utóbbira Soarius több 
változata, Le Jay vagy Kaprinai." (Bán I. ) Annyi bizonyos, hogy 
a retorika alapműveltséget adó meghatározó befolyása és uralma 
nemcsak az alapképzésben, hanem az egész xvm. százacli irodal-
munkban érvényesült. A levélirodalom szemszögéből edclig nem 
foglalkoztunk vele jelentőségéhez mérten. Itt a kérdést csupán 
érintettük, s a részletkutatásokra vár ennek a sok tanulságot ígérő 
munkának az elvégzése. 

A túlnyomórészt latinul irt retorikának mint ruvatalos oktatási 
eszköznek is része volt a latin nyelv ismerete terjedésének a ma-
gyarul beszélő művelt rétegekben. I smeretes, hogy a latin a XVIlI. 
század végéig szinte máaoclik anyanyelve lett a magyarországi és 
erdélyi írástudóknak és literátorolrnak. Ezáltal a latin mint kö~
vetítő nyelv is fontos funkciót töltött be; az iskolázott, zömében 
nemes rétegek, s a belőlük kikerülő levélírók irodalmi műveltségé
nek alapját ugyanis a latin klasszikusok ismerete és a latinul is 
megjelent modern irodalmi és elméleti művek olvasása alkotta. 
A kiemelkedő levélírók között is ritkaságszámba mentek az olya-
nok, mint Zrínyi, Bethlen :Miklós vagy Rákóczi Ferenc, akik több 
nyelven is olvastak, de még az ő magyar nyelvű igyekezetük is 
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elárulta, hogy szívesebben s könnyebben llyilatkoznak meg írás-
ban latinul, mint bármely más nyelven. 

A levélírás elméletébeJ1, udvari jellegében és társadalmi bázisá-
ban a XVII. és XVID. század fordulója körüli időszakban lényeges 
módosulás nem történt, s ezért a XVIII. század első évtizedeinek 
műfajilag merev elválasztása a megelőző szakasztól nem is volna 
indokolt. II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem és a szövetkezett 
magyarországi rendek vezérének udvara és a kuruc kancellária 
kultúrtörténeti jelentősége azonban meghatározó mind a levélirás 
szervezeti keretei, mind pedig a levelezés gyakorlati, technikai 
tényezői, a.z egész levélirodalom hatalmas méretű föllendülése 
szempontjából. A magyar nyel víí kéziratos levélirodalomnak ez a 
hirtelen előretörése a magyarországi függetlenségi háború idején 
új politikai célok, új nemzeti ideológia jegyében következett be, 
ami nemcsak a míífaji hagyományok célszerű folytatásában, ha-
nem a levélműfaj eszmei tartalmában is megmutatkozik. Ezért 
indokolt a Rákóczi-szabadságharc levélirodalmának külön fejezet-
ben történő tárgyalása. 

A levélm1.Ífaj a Rákóczi-szabadságharc irodalmában, 

A XVIII. század első évtizedének jelesebb levélírói még az előb
biekben vázolt hagyományos iskolázáson estek át, részben a je-
zsuitálmál (Rákóczi, Bercsényi, Forgách, Károlyi, E szterházy) 
vagy pedig a protestáns kollégiumokban (Orosz Pál, Ráday Pál, 
Vay Ádám, Kray Jakab, Pápai János, vagy mint a sellyei kollé-
giumban diákkorában áttérített Bottyán J ános, mindkettőben) 
tanulták a levélírást a barokk retorikákb61. A levélírás alapozó 
iskolás elmélete még mindig a tekintélyes klasszikus hármas 
(Arisztotelész, Cicero, Quinti]janus) ismeretén és utánzásán nyugo-
dott; előírásokat tartalmazott a levél anyagának összeállítására, 
mintákat nyújtott annak célszerű efrendezésére és az odaillő stí-
lusnem lciváJasztására, a szabályok felhasználására. 

A retorika puszta ismeretétől azonban senki sem válhatott igazi 
levélíróvá. Tollforgató kedv, stíluskészség, nyelvi fantázia, írói 
érzék, műveltség, tehetség s nem utolsósorban megfelelő gyakorlat 
és rendszeres levelezési lehetőség, valamint az iskolás szabályokon 
túlnövő levélíl'ó egyéniség is kellett hozzá. Annál is inkább, mivel 
a levél tartalmi szempontból nem zárt, hanem tágra nyitott műfaj, 
s a levélíró eredetiségétől függ változatos és sokszínű mondanivft-
lójá11ak formába öntése. A levél már elsorolt lényegesebb külső, 
formai sajátosságaival tartalmában a távol levő címzettel közlen-
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dőket rögzíti a mlífaji szabályoknak megfelelően, de egyéni módo11 1 

a levélíró lelki, érzelmi világának, gondolati tárházának indítékai 
alapján. Ezért is állítható, hogy a levél az írásbeli közlés legkötet-
Jenebb és legtermészetesebb formája ebben a korban, emberi do-
kumentum, személyes, bizalmas, családias gondolatok, érzelmek 
sajátos kifejezője, amely az élőszóval történő közlést va.gy bci:izél-
getést helyettesíti. Ez a legfőbl; forrása a barokk levélműfaj iro-
dalmiságána,k, a levélírás és az írói alkotó munka rokonságának. 
S ami meglepő, a szépprózai vonás sokkal inkább jellemző a misz-
szilis levélirodalomra, mint tt fiktív (irodalmi) levélforma változa-
taira . Elsőben a kuruckori levélirodalmat nézzük meg a fentiek 
szempontjából. 

A Rákóczi-kori missúlis le'velezés irodalmi jellege 

A R ákóczi-kori irodalmi érdekű magyar nyelvlí levéfüodalom 
vázlatos jellemzésekor induljunk ki a legátfogóbb méretű levele-
zésből, II. Rákóczi Ferenc levélíró tevékenységéből. A fejedelem 
„hivatásos", rendszeres, képzett levelező volt, több nyelven leve-
lezett: külföldi diplomáciai leveleit latinul és franciául, Elibieta 
Sieniawska lengyel hercegnővel folytatott „szerelmi" levelezését 
és Besenval báró danckai francia követtel váltott „ baráti" leveleit 
is franciául, hazai levelezését túlnyomórészt magyarul írta vagy 
diktálta. Talán a legnagyobb méretű levelezés fűződik nevéhez a 
XVIII. századig. 

A fejedelem jól megismerte a reLorikus latinos prózaírás gyakor-
latát, a latin 6s magyar levélíró hagyományt, a hivatalos udvari 
társasági és magánérintkezés szertartásos barokk formáit. Ezen-
kívül, irodalmi és politikai tájékozódásának megfelelően, fran-
cia könyveket is olvasott a levélírás modern követelményeiről, 
mintákat látott az Európa-szerte elterjedt francia stílus eredeti 
példáiból a levélírás klasszikus művészetéről. Főleg a francia 
levélkultúra iránti vonzódása különböztette meg különlegesen mlí-
velt levélíró egyéniségét a hagyományos levélírásban jeleskedő 
hazai kortársaitól. Rákóczi „tudatosan. sajátította el, mégpedig a 
kor legmagasabb súnvonalán, a levélírás tudományát, s tanulmá-
nyaiból az is kiderül, hogy komoly jelentőséget tulajdonít a kife-
jezési formáknak, a levelek nyelvének és stílusának. . . Rákóczi 
levelei nemcsak a történetú:ás szempontjából érdekesek, hanem 
bcleLarioznak a rnag,vax irodalom türtóncLébe is . Nem irodalmi 
levelek, de irodalm.i értékű misszílisek. " (Köpeczi B.) Ennek az 
irodalmiságnak vonásai, ismérvei érdekelnek bennünket. 
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A levélíró Rákóczi és kortársai levelezésében nehezen választ-
ható el a levélírás mestere az államfőtől, a magánlevélirás a kuruc 
főemberek, generálisok állami, katonai tisztségeivel együtt járó 
hivatalos írásos-levelező tevékenységétől. E levelezésekben a szer-
zőség szerint több fokozat különböztethető meg; vannak saját kezű, 
valamint diktált, „tollba mondott" levelek, sugalmazásra írt kan-
celláriai fogalmazásúak egyéni javításokkal. A fejedelmi kancellá-
ria mellett Bercsényi Miklós fejedelmi helytartónak is volt saját 
kancelláriája, a mágnás vezénylő tábornokoknak pedig kancellis-
tái, fródeákjai. 

A kancellárián a hagyományos formulákhoz ragaszkodtak s 
erről nemcsak az ott szerkesztett levelek, hanem a Ráday iratai 
között található formuláskönyvek is tanúskodnak. Még az újévi 
köszöntő formulákra is külön kancelláriai gyűjtemény állt rendel-
kezésükre. Íme egy ilyen jellegzetes példatár: 

„Méltóságos uram! Bizodalmas jó uram! Isten Nagyságodot örvendetes 
hosszú élettel megáldja, s mindennémű dolgaiban sze1·encséssen boldogítsa. 

Isten Kegyelmedet minden lelki és testi jókka,l szerencséssen áldja meg, 
szívből kévánom! 

Isten minden szerencsés sok jókkal s hosszú élettel hogy megáldja Nagy-
ságodot, szívessen kévánom." 

S a kuruc ha,zafiság szellemében fogant új formulák: 
„Isten Nagyságodot az mi Kegyelmes U1·unk 6s a n emes ország szeren-

cséjére s hazánk szolgálatjára számos esztendőkig éltesse, kévánom. 
Hogy Isten Nagyságodot minden feltött szándékában boldogítsa S7.Cl'en-

cséssen kívánom. 
Az Dr-Isten Nagyságodot örvendetes hosszú élettel s jó egészséggel m eg-

áldja, alázatosan kévánom, szegény nemzetünk szerencséjére." 

Hazafias szép barokk szólammá bővítve: 
„Hogy az Úr-Isten Nagyságodot megnyomorodott édes hazánknak hasz-

nos szolgálatjára, r·égen elvesztett szabadságának helyreállitására s örömére, 
K egyelmes Urunknak előmenetelére s méltóságának előmozdításá.ra Isten 
Nagyságodot az nemes haza szerencséjére hos.'Szas élettel áldja meg kívánjuk." 

Vagy egész egyszerűe11 : 
„Ist,en na.gyságodot sok cszlllndőkig jó egészségben füvencl c t.csscn éltesse! 
Isten Kegyelmedet sok új esztendők érésével boldogítsa!" (Archívum 

Rákóozianum I. 233. Appreca,tiones Hungaricae.) 
A diplomáciai, latin, francia nyelvű politikai levelezésekben is for-
muláskönyvekre támaszkodik a kuruc kancellária. (Ráday levél-
tár d/1-17.) 

A fejedelemtől származó leveleket általában el lehet különíteni 
azoktól a levelektől, amelyeket a ka11Cellá1·ián szövegeznek meg 
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Rákóc?.i nevéhen. E7.ek többsége Bercsényinek vagy a mágnás 
generálisoknak szól, s jobbára csak történeti forrásoknak tekint-
hetők, mert a hadi eseményekről, országos tervekről, diplomáciai 
fordulatokról és a kancelláriai gyakorla.t módjáról adnak felviJá-
gosítást. „De mégis akadnak ezek között olyanok is, amelyekhez 
több köze van Rákóczinak, mint a kancelláriának, mert olyan 
részletes volt az utasítás, amelyet a fejedelem a referáló szekretá-
riusnak diktált, hogy a kancellária alig 1 et.t hozzá többet, mint a 
szokásos fonna! it.ásokat. A kancellária által s?:erkesztett leveleket. 
a.melyeket, inkálii> rendeleteknek nevezltot,nénk, a kancellária .lo-
veleskönyvében találjuk meg. . .. A bizalmas jellegű írott vagy 
diktált levelek bizalma.san kezelt leveleskönyvbe kerültek ... " 
S m.ivel szorosan vett magánlevél kevés maradt fenn Rákóczitól, 
„mikor a fejedelem levélstílusát akarjuk szemléltetni, a bizalmas 
jellegű hivatalos leveleket tartalmazó leveleskönyvekre vagyunk 
utalva . ... Közvetlen, bizalmas hangjuk a missiJis magánlevelekre 
emlékeztet, de valójában a szabadságharc legfelsőbb katonai, po-
litikai és diplomáciai vezetésének irományai" . (Esze T.) 

Ez a sajátos köeülmény bizonyos nehézséget támaszt abban a 
már jelzett törekvésünkben, hogy lehetőleg a misszilis levéliroda-
lomnak irodalmi szempontból legértékesebb ágazatára, a magán-
levél típusú („litterae privatae") levelezésanyagra korláLozód-
junk. A kuruckori levéli.rodalom jellegzetességeit figyelembe véve 
kell a forrásanyagot leszűkítenünk, lehetőleg kirekesztve belőle 
a kancel láriai körökben, diplomáciai, államszervezői, szolgálati, 
hivatali célból, :1 jogalkotás vagy jogbizonyítás szándékával írt, 
csupán a levél formai jegyeivel fölru házott „rendelet" vagy amo-
lyan „magánügy irat" („litterae publicae" vagy „lettres d'affaires") 
jellegt'.í , töméntelen mennyiségíí. kancelláriai levelet. Az elkülöní-
téssel fölmerülő egyéb problémákra ezúttal nem térünk kj, csupán 
a kérdés bonyolult voltát kívántuk hangsúlyozni . 

H a nem is nevezhető teljes mértékben magántermészetűnek, 
mégis a kialakult levelezésekben van legkevesebb nyoma a hiva-
taloskodásnak, a szónokiasságnak, a mechanikusan alkalmazott 
retorikai technikának, az előírásszerű forma, kötöttségeinek, mon-
dattani bonyodalmaknak. Annál jobban érzékelhető bennük a 
nyelvből adódó képszerűség, a világos fogalmazás, tömörség, be-
szüremlik az élőbeszéd közvetlensége, természetessége, a bizalma-
sabb levelekben szinte árad a társalgás élénksége. A Rákóczi-kori 
levélirodalom sokrétt'.í dokumentációval szolgál az ilyen típusú 
misszilisek elterjedésére. Tartalmilag azért érdekesek, mert a le-
vé1ít6k nen-1csak utasításokat, helyzetjelentéseket és újságszei'\\ 
híreket írnak, hane1n élménybeszámolókat, komikus helyzetké-

525 



peket, karcolatokat, rövidre szn.hott politikai vagy erkölcsi elmél-
kedé:.eket is belefoglalnak. A;r, átélt események hatása alatt nem 
takargatták indulataikat, s „leveles diáriumuk" segítségével min-
dent rögzítettek, amit levelezésükben megörökítésre szántak. 
::\lindezt pedig egyéni stílusuk ízeivel fűsze!:ezték, fordulatos szó-
lfümkkal, közmondásokkal, szentenciákkal , csattan6A töriénetek-
lrn.I, n.nekcloiik us elemeldrnl Ln.rk í Loiták. 

A lcgjclentékenyehli c l>l1e 11 a nem hen R ákörzi ~A Hcrcsényi 
ki'ltetek re rúgó Jevelozése. A fejedelem szenvedélyes kifa.kaclásai, 
jcJlcmra.jzai, hazafias sóhaja.i, tapogatózó kérdései gyakran kivált-
ják a főgenerális „villámlásait és mennydörgéseit", gúnnyal át-
itatott, szellemes stílusba öltöztetett markáns, tömör nyelvi for-
dulatait, amelyeket olykor latin elemekkel is megtűzdel. Különö-
sen élethűek Bercsényi lengyelországi útilevelei (1707) és Ráday 
lengyel földréH küldött levelei, amelyekben életközelből festik le ar. 
mlvnri jeleneteket, egyes lengyel és orosz előkelőségek 1\l'Cképeit, 
remek jellemrajzok kíséretében. Ha az arcképek és az életképek di-
vn.t,ja n. barokk festészetben vált kedveltté, akkor ez a levélmG-
í'11.jrn. is ál l. A kancelláriai retorikns stílusban kiemelked(5 R.ádn.y 
kancellár követi tudositó leveleiben a fejedelemmel gyakran foly-
tatott beszélgetés hangnemébe csap át, s jól folyó nyelvezettel 
írja a hivatalos beszámoló és a magánlevél funkcióját egyaránt 
feJölol<>, de fejedelmi mélt,6ságí1 levelezőtársa személyére tekin-
tcitel Jevő leveleit. 

Külön csoportot alkothatnának a mind ez ideig alig vizsgált csa-
ládi Jevelezések. Az a baj, hogy keveset ismerünk közülük, alig 
néhány darabot Pekry Lőrinc és Petrőczi Kata 8zid6nia, Mikes 
Mihály és Bethlen Druzsina, Forgách Simon és Eszterházy Ágnes, 
Eszterházy Antal és Nigrelli Mária, Bercsényi Miklós és Csáky 
Kriszti na, Károlyi Sándor és Barkóczy Krisztina, Vay Ádám és 
Zay Anna, s még a legtöbbet, mintegy ötven levelet Ráday Pál 
és Kajali Klára levelezésébé>l. A magyarországi és erdélyi nyelvi 
zónákat behálózó családias tónusú levélírók sokban emlékeztet-
nek XVII. századi elődeikre, talán az érzelemnyilvánítás intenzi-
tásában múlják felül őket. A „lettre familiere" bizalmas stílusa 
a csn.ládi le,'elezések erein keresztül vezet Bethlen Katn. levelezéséig. 

A kuruc kori levélíró portrék megrajzolásával, a levelezések 
összegyCíjtésével még adós a kutatás, de az irodalmi vonások föl-
tárása már megkezdődött. Rákóc?.i Jevflíró tevékenysége erre biz-
tos alapot szolgáltat. „A fejedelem leveleinek legsajátosahb és 
irodalmi szempontból legérdekesebb részei azok, ahol szinte dra-
matizálva, d ialógus formájábn,n adja elő mondanivalóját, s v ita.t-
km:ik tábornokaival vagy másokkal. I lyen például az Oros;r, P álhoz 
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írt levél, amelyben elmondja a szegénylegények érveit. s válaszul 
hozzáfíízi saját észrevételeit. Rendk ívü l érdekesek a leírásai . Elég. 
ba ezzeJ kaprsolathan rsak Esztergom ostromára, a romhányi <'Ha-
lának vagy Eger feladásának leírására utalunk ... Le,·eleiben 
egy-két vonással is kiválóan tudja jellemezni az embereket. Amit 
Károlyiról vagy Eszterházy Antalról ír, mélyen bevésőciik az crn-
IJor emlókcr.ctél>e. Legszebbek azok a levelei, amelyekben magnsn,n 
Hziímyal a lrn.zMzeretet fűtötte pf~tm;7.." (Köpeczi B.) Ehhííl a 
i;zemszögből is rokoníthai6k az emlékíró és a levélíró füíkóczi mcg-
n y ilatkozásai. 

A kutatók figyelme elsősorban a gazdagon kitáruló egyéniségre 
irányul Rákóczi leveler.ésében. A levélíró magatartásában és levél-
beli stilusÁ.bn.n is mn.radt -.;ralami patriarchális, megnyerő vonás. 
„Leveleibő l fejedelmi méltósága és emberi közvetlensége sugár-
id k. Bár a leveleket az ország foje írta méltóságának tudatáhn.n 
és élve hatalm~íval, mégis megvan bennük a magánlevél természe-
tessége, közvetlensége, őszintesége és bája .... A személyes meg-
győződés eroje, a. személyes vallomástétel lenyűgöző hatása szólal 
meg korholó és meggyőzésre törekvő leveleiben. Pátosza tehát bel-
ső emberónek természet6ből, nem ped ig külső példák követéséből 
fakadt." (Esze T.) Utolsó fennmaradt magyar nyel vű leveleit 
Rákóczi a szabadságharc bukása után lengyel földről írta, a Jeg-
megrázóbbat Károlyinak : „ .. .lelki üdvességére kénszerítem, ne 
praecipi tálja szegény nemzetünk dolgát s igyét maga s familiája 
holtig val6 gyalázatját•a, mert soha nem fogják azt mondan i, hogy 
az fejedelom pártolt el az generalisától, hanem az genern.lis a7. 
fejcdelemtül. . . Ennél többet nem válaszolhatok - fejezi be 
drámai hangon - , mert fojtogatja szívemet az keserűség s az igaz, 
de megcsalatott barátság, sinceritas ós confidentiam, az melylyel 
voltam, leszek is ha tetszik ... " (Kukizov 19 április 1711.) Később 
Danckáb61 még levelezett a déli részeken hagyott főembereivel , 
.BercsényiveJ, Forgáchcsal, Vay Ádámmal; Párizsból pedig már 
csak az északi vc'lrosba száműzetésbe kényszerült udvari marsallal. 
Ezek erősen magánszínezetű levelek, Rákóczi magyar nyelvű
ségének ós bújdosó társai iránti együttérzésének , törhetetlen hi -
tének meghatóan szép irodalmi emlékei. 

A magyar misszilis levélformáról jogosan állítható, hogy a 
xvm. század elejéig egyre jobban kiteljesedett. Úgy hítszi k, hogy 
a vezető prózai irodalmi műfaj, az emlékirat mellett a levél is 
Rajátos irodalmi megnyilatkozási formává vált. A magyar nyelvű 
levél megazülotése óta o!Lelt évszá?.ad háborús zűrzavaraiban S7.Ít-
mosan levelezésükben l'ögzítették mindazt, amit talán kedvezőhh 
LörtéMlmi körülmények esetén 11agyobb JéJeg?.otű prózai alkotá-
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sokba11 is megörökíthettek volna. A levélirodalom egésze színes 
eleven történelmi tabló, s a barokk történelmi portréfestészethez 
hasonlóan arcképekben, önarcképekben, az élet természetes közel-
ségét és elevenségét tükröző helyzetképekben bővelkedik. A levél-
ú·ás is alkalmassá vált az érzelmek drámai kifejezésére, lírai ellá-
gyulá.sra, a levélíró lüktető érzelmi világának ábrázolá.sára, világ-
nézetének, életszemléletének kifejezésére. Zrínyitől Rákócziig kü-
lönösen gazdag levelezések szolgáltatnak ehhez kézzelfogható bi-
zonyságot. 

Az irodalmi (fiktív) levélforma alkalmazásai 

A korabeli irodalmi levélforma önálló alkalmazás a kuruc poli-
tikai irodalomban teljesedett ki. Az ilyen műfajú írások, rendelte-
tésüknek megfelelően, a fejedelmi kancellárián készültek, magyar, 
latin és francia nyelven, levél-röpirat, kiáltvány, pátenslevél (pa-
tentales) formájában. A kuruc publicisztika kezdettől fogva élt a 
„nyílt levél" lcibocsátásának ezzel a Thököly-mozgalom idején 
bevált módjával. A megyékhez intézett, Ráday fogalmazásában 
fe1mmaradt körlevelében Rákóczi a bevezetőben hivatkozik előző 
pátenseire, amelyekben mindenkinek megmagyarázta, miért kel-
lett hazájuk megmentésére fegyvert ragadniok. „Salutem etc. 
Mindgyárt leg előszöri patens leveleink el terjedésével is világos 
ki jelentéssel tudtára adtuk vala az nemes országh lakosainak, 
hogy ... " (1704. november.) 

A hfres Breznai pátens volt a legelső, amely Rákóczi és Bercsényi 
kézjegyével látott napvilágot, s „költ Lengyel-Országban Brezán 
Váráhan die 6 May 1703". A lengyel földről kibocsátott nyílt 
levél harcra hívta a „hazaszerető és édes országunk régi dicső
séges szabadságát óhajtó, egyházi és világi, nemes és nemtelen, 
fegyverviselő és otthon lakos igaz magyarokat" a.z „Isten és Tör-
vényünk ellen képtelenül hatalmaskodó, zaklató, porcióztató, adóz-
tató ... nemesi szabadságunkat rongáló, igar. régi törvényinket, 
j ussainkat megvető, becsületünket tapodó, sónkat, kenyerünket 
elvevő, s életünkben uralkodó s kegyetlenkedő birodalom ellen" . 
A május 12-én készült újabb pátensek már az első vörös selyemből 
szabott lobogókkal együtt érkeztek a határra.. A barokk retorikát 
nem nélkülöző, felolvasásra szánt, s széles néprétegekhez forduló 
pátens kifejező stílussal, egyszerűségre törekvő erőteljes nyelvezet-
tel, hatásos okfejtéssel íródott, össz:1sűrítve az „édes hazá"-t ért 
sérelmeket. Diplomáciai érdekből lengyelre és franciára is lefor-
dították, latinul s németül nyomtatásban is megjelent. 
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A pátensek soráb61 Rákóczinak a S7.abadságharc okairól és cél-
járól a keresztény világhoz intézett nyílt levele, a Ráday által 
szép latinsággal fogalmazott, a fejedelemtől sajátkezűleg javított, 
s több hónappal előbbről keltezett, R ecrudescunt diutina inclytae 
gentis Hungarae vulnera ... „ Datum ex castris in dominio Mun-
kacsiensi positis, die septima mensis Junii, anno Domini millesimo 
septingentesimo tertio." (Nyomt. Nagyszombat 1704.) A valójá-
bau 1703 végén vagy 1704 elején írt kiáltvány hamarosan magyar 
fordításban is megjelent,, ami valószínűleg szintéu Ráday munkája 
volt: „Meg-újjúlnak a <litsőséges magyar nemzet nek régi sebei, és 
hazánk megsebesült szabadságának mostoha kézzel enny iszer eny-
híttetett sebhelye . . . „Költ munkátsi uraságunkban lévő tábo-
runkban, hetedik napján Szent Iván havána.k, ezer hét száz három 
esztendőben." (Nagyszombat, Debrecen 1704.) Diplomáciai érté-
kére vall, hogy francia, holland, német, lengyel fordításban is meg-
jelent , török kéziratos fordítása és angol kivonata szintén ismeretes. 

A Recriidescitnt néven ismertté vált, az irodalmi levél családjá-
hoz tartozó publicisztikai irat magyar kiadásának jellegzetes ba-
rokk keretbe foglalt címe van : A méltóságos fejedelem felső-vadászi 
Rákóczi Ferencz kegyelmes itrnnk által nemzetünknek s édes hazánknak 
a német nemzet kegyetlen nrallcodása alatt lett , hallatlan meg-nyomo-
ríttatásáriil, maga méltóságos személyének nagy m éltatlan szenvedésé-
rül és az A iisztriai FI áz erőszakoskodása alól való f el-szabaditlásért 
fogott mctgyar fegyvernek ártatlanság árul az egész keresztyén világnak 
eleibe adatott M anif est·um, Köztudománytétel, melly elsőben deák, 
mostan pedig magyar nyelven újonnan közönségessé tétetett. Nyomtat-
tatot t 1704. esztendőben . 

A világ elé bocsátott kiáltvány jól megszerkesztve, a nyílt levél 
formáját kitágítva, huszonegy pontba foglalva megrázó erővel és 
szigorú logikával tárta föl a nemzet sérelmeit és okolta meg a füg-
getlenségi harc jogosságát. Az érvek, szónoki kérdések, érzelmes 
hazafias sóhajok s a válaszul szolgáló történeti dokumentáció 
annak alátámasztását célozzák, hogy a magyar nemzet végső ve-
szedelmében jogosan fogott fegyvert, mivel az osztrák ház, amióta 
a koronát csalárdul megkaparintotta, mindig az ország ősi sza-
badságának eltiprásá.ra törekedett. A hatásos barokk szimboliká-
val indult manifer;iztum azzal a szent meggyőződéssel zárul, hogy 
„midőn ennyi gonoszok közt habzó hajóját igaz igy ünknek a tovább 
való előmenetelnek <>zéles tengerére bocsátjuk, az Isten gondvise-
lésének boldogitó szelei által régi boldogságának bátorságos rév-
partjára el vezérli" . A hazafias érzelmi pátosszal telített és ünne-
pélyes retorikával fölépített kiáltvány a régi magyar politikai iro-
dalom első remekműve Z1·ínyi röpiJ:ata, az Áfinm óta. 
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J:\z alkalmi „pátons levelek" közül néhánynn.k a fölsorolása is 
érzékelteti a „nyílt lovél" publicisztikai rendeltetését, fölhaszná lá-
sának változatosságát,. A. kurnc kancellária különféle célkitűzéssel 
terjesztette őket, amire tartalmuk is rávilágít: a jobbágyságról való 
pátens (1703), hadfelkelést elrendeléS pátens a vármegyékhez 
(1703), kiáltvány n. rácokhoz (1703), pátens a bajor fronton császá-
ri kütelékhon har<'o16 magyar katonákhoz (1704), kiáltvány a 7.Si-
l>ói C'8aLa u l iín a7. crcl61yi és magyarországi rendckhe7. é8 lakos8ág-
hoz (1705), pátens a rézpénz ügy6bon (170G) stb. EmlítheWk a 
selmeci és a nagyszombati béketárgyalások meghiúsulásakor 
(1704, 1706) kibocsátott pátensek, amelyeket a kuruc csapatok 
e16tt is felolvastak, latinra fordítva pedig külföldön is terjesztet-
tek. Ezek szárnyaló retorikával leplezték le a tárgyaló fél álnoksá-
gát, és harcra tüzelték a megegyezésre hajlamos nemesi rendet. 
Közüliik vnló a keserű, de elszánt hangulatból fakadt röpirat, 
Kiáltvány Erdély lakosa.Uwz (1706), Rákóczi egyik legszebb páten-
se, n.mely a. Rec1·udescunt barokk allegóriáját ism6telvc azzal a 
rcmé1111yel szólítja fegyverbe Erdély népeit, hogy a gondviselés 
„igaz ügyünknek a hadakozásnak habzó tengerére kibocsátott ha-
jóját ... csendes révpartra juttatja". Erőt sugárzó gyfüelmi han-
guhLtával a Ráday által fogalmazott Universis orbis Ohristiani . .. 
(Ónod 1707) Rákóczi és a szövetkezett rendek kiáltványa a keresz-
tény világhoz az osztrák ház detronizálásáról. Kulturális tartalma 
teszi emlékezetessé a Bercsényi kancelláriája által Szepes megyé-
hez küldöLt, De futura accommodatione .Juventutis nobilitalis ín 
Exercia (Losontz die l8 Decembris Anni 1707) magyar nyelv(i. 
pátensét ft7. udvari Nemesi Társaság toborzása érdekében. Egye-
bek l<özt így érvel: „ ... más külséS Potentiák példájára tettzett 
felséges fejedelemnek oly réflexioval lenni, hogy az oJJycLtén mint 
Úri Fő és Nemess renden lévő személlyek és Ifjak, a'kik édes 
Hazánk s Nemzetünk régi dücsősséggel tündöklő szabadságát 
igaz szível ohajtyák, azt magok szolgálatjokkal ell6 mozdíttani 
és segítteni kívánnyák, egy Társaságba gyülekezvén a Generál 
Stábnál, continuuskodjanak oly értelemmel. .. úgy az Ifjak, kik-
nek az Ausztriai Ház kegyetlen uralkodásának ideje alatt abb61i 
experientiárn való alkalmatosságok tellyességgel praecludaltatott, 
találkoznak, oly készülettel, valamint kinek tettzik és sorsához 
illik, a Generál Stabhoz jöjjenek ... " (Littera hungarica 0. Nicolai 
Bercsényi. Collectio major Manuscriptorum historicorum Josephi 
Comitis Kemény. A. T. XXVI. 2. Litera.lia I-takocziana 1703 -
1711. A volt EM kézirattárában, a mai Román akadémiai Történeti 
Levéltárban, Kolozsvár.) . 

Levélformában fródott a Tlieophilu8 ("fideJis protcstan·s in 
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Hungaria") álnéven ismeretes röpirat 1708 novemberében Sáros-
patakon, amelynek fogalmazványa a mai Ráday levéltárban talál-
ható. Az I. József császárnak (Augustissime Imperator! ) címzett 
levél-memorandum a magyar protestánsok érdekében s védelmé-
ben készült. A vitairat a pozsonyi országgyűlésen részt vett la-
banc érzelmű fő- és közrendeknek a klérus nyomására elkészített 
sérelmi föliratra adja meg a választ. A röpiratszerű levél névtelen 
kísérő leveléből úgy látszik, hogy a kuruc kancellária megküldte a 
császárnak, valamint a vele szövetséges protestáns hatalmaknak. 
A memorandum-levél a császárhű katolikus rendek sérelmi iratá-
nak protestáns vonatkozású javaslatait támadja. A bihliai Esztert 
idézve új törvényt kér a gonoszság sugallta törvény helyett. 
Nyíltan hangoztatja, hogy a Pozsonyban összegyűlt rendek vallási 
gyűlöletből bestiális ítéletet mondtak ki saját honfitársaikra, le 
akarják sújtani az egész protestáns rendet. A levélfró, aki nem 
más, mint Ráday Pál, bízik abban, hogy az uralkodó véget vet az 
eretneküldözés álarcában folyó protestánsüldözéseknek. Távoz-
tassa a keresztény szívekből a gyűlölködést, ne pusztítsák tűzzel
vassal a.z ugyanazon egy Istent imádó protestánsokat. József ki-
rály szegüljön szembe a gonosz lelkíi tanácsosokkal. A levél-
men1orandum hazafias inspirációja, a vallásszabadság védelmezé-
se, megszabja az egész gondolatkör szenvedélyes alaphangulatát, 
emelkedett retorikus latin stílusát. A gondosan megszerkesztett 
irodalmi levél aláírója álnevének megválasztása összhangban van 
a mondanivalóval : Theophilus a. m. „isten kedveltje". 

A fejedelmi kanceDária érett alkotásai közül való a Lettre d'un 
Ministre de Pologne a un Seigneur de l'Empire sur les affaires de la 
Hongrie (1710, 1711) külföldön, hamis impresszummal megjelent 
röpirat. Rákóczi közvetlen célja az volt vele, hogy az európai béke-
tárgyalások alkalmából felvilágosítsa a külföldi udvarokat és ural-
kodókat a magyarországi ügyekről, mert a „balítéletek .. . a ma-
gyarok iránt eltöltötték a világot". Az Egy lengyel királyi tanácsos 
levele,. .. műfajilag annyiban levél, hogy eredeti rendeltetése sze-
rint bizalmas diplomáciai tájékoztatásnak készült, s egy császári 
propagandairat ( Fenestra Oamerae Obscurae Rakoczianae, 1708) 
ellenpárjaként adta ki a kuruc kancellária. A „lengyel tanácsos" 
levelét Brenner Domonkos abbé írta s adta ki Rákóczi és R.áday 
intenciói alapján, hazai és külföldi forrásmunkák felhasználásával; 
az előbbiek között található az Epistola Oelsi ad Oonstantium de 
Hungaria c. röpiJ:at is. Van korabeli magyar forditásváltozata is , 
de keletkezésének körülményei még tisztázatlanok . 

A Levél gondolati újdonsága, hogy a nemzeti sérelmek és a kuru-
cok követelései mellett, a fejedelmi szuverenitás és az alattvalók 
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ellenállási jogának érte]mer.éHét állil;ja elfítérhe. Az abszolutir.mnR 
korában e kérdés feszegetése nem könnyű. „A félelem pedig vissza-
tartja a véleménynyilvánítástól a legfelvilágosodottabbakat is, 
akiknek a száma egyébkóut is igen ki csi. Nem hiányoz rrn.k azonban 
bizonyos irányelvek, hogy megvizsgálhassuk nemcsak azt, meg-
engedik-e egyes esetekben az emberi és az isteni törvények·afejede-
lem ellen i fegyvel'es ellenállást, hanem tw:t is, hogy néha nem éppen 
dicséretre és jutalomra méltó-e az ilyen váHakozás. " S itt a t ermé-
szetjog alapján, Hugo Grotius munkájárn (De j1,1,1·e belli ac pa.cis 
I. könyv 3. fejezet, 17. szakasz és 4. fejezet, 13. szakasz; 2. könyv. 
1. fejezet, 1. szakasz stb.) hivatkozva megindokolja, hogy a ma-
gyar nemzetnek joga volt szabadságáért zsarnok királya, ill. a 
Habsburg-ház ellen fegyvert fogni. A holland, francia, flamand, 
német történészek fejtegetéseire támaszkodó vitairat a lrnrai fel-
világosodás eszméi ből merit, s nemzetközi kitek.intésével is kor-
szeríi tájékozódá~ra vall. 

A fiktív levélkeretbe ágyazott érteker.ésben a hagyomány os feu-
dális rendi töri;énetfilozófia (Antemurale), a közös hősi múlt föl-
idézése már csak arra szolgál, hogy a levélíró az osztrák uralkodó-
ház szemére vesse hálátlanságát, és alátámassza a függetlenségi 
háború jogosságát. Jó írói fogás, hogy egy „lengyel királyi taná-
csos" beszél arról, hogy Sobieski, Lengyelország királya segítette 
döntő győzelemhez a török ellen Lipót császárt, de ő a birodalom 
védelmében elvérzett hős szövetségeseit, a magyarokat, Ausztria 
járma alá hajtotta. „Bizonyosra vehető , hogy a lengyelek sem 
vágnának jó képet hozzá, ha a cár vagy a svéd király így járna 
el velük, és a birodalmi körök sem tűrnék el, ha a császár hasonló 
módon viselked11ék velük szemben ... " - folytatódik az érvelés. 

A levélíró együttérző, dícsérő szavakat sugall a levelet bezáró 
„lengyel tanácsos" tollára : „Szánom ezt a hajdan virágzó nem-
zetet, amely szolgaság alatt nyög, ami óhatatlanul melegágya a 
szolgalelkűségnek és az erkölcsi romlásnak, s nem művelhette ki 
a szép és jelentős tulajdonságokat, melyek vele születtek. Annál 
inkább szánom, mondom, mert meggyőződésem, hogy a népek 
rendeltetése nem az, hogy a fejedelmek játékszeréül szolgáljanak, 
hanem a fejedelmek: vannak a népek üdvéért, és hogy mind ezek , 
mind amazok cselekedeteinek célja csak I sten lehet, bármi legyen 
is erről a magyarok elleoségeinek véleménye." A római pápa 
támogatását élvező s az ún. konfossionális abszolu tizmus vallási 
türelmetlenségét megtestesítő idegen ha.talommal szemben a Levél 
nemzetközi jogi érvekkel védekezik, s érvelését azzal fejezi be, 
hogy érvényes a szabadságát visszanyert erdélyi fejedelemség és 
a magyarországi renclek szövetsége, amelynek élén a régi nagy 
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nomzeLi király, MáLyá~ uLóclu., „u. Llíres Corvi11u1; élő képe", 
Rákóczi áll, J1em királyi minőség bon, liu.nem a „haza. atyjaként". 

A kuruc függetlenségi háború ut.olsó publicisztikai darabjai 
közül való t~ Károlyj Sándornak frt „plenipotentalis" levele mellé 
udott bezárt fejedelmi pátens levél Kántor István kézírásában , 
Rákóczi aláírásával, amely „Költ Alsó Veretzke nevű faluban 
20-dik febr. 1711 " . A fejedelem úgy intézkedik, hogy vissza-
jöveteléig, „míglen azon módokkal élhetnénk, melyekkel hazánk 
állapotját csendességre hozhassam, ezen parancsolatokat meg-
tartván, addjg is legyenek jó reménységben". A következő hetek 
leforgása alatt bekövetkező forduln.t Rákóczit újabb, utolsó, már 
lengyel földről kiildött pátensének megírására késztette. 

A kitkiz.ovi kiálti-ríny néven ismeretes pátens levél Kukizów nevű 
kis helységben keletkezett, amikor a szatmári ,.compositiót" elő
készítők részéről érkező követek átadták Rákóczinak a neru 
küldött levelet, üzenetet s a „béke punctumokat". A fejedelem 
ezt a pátensét a követeknek, név szerint megnevezett brigadérosai-
nak, ezredes kapitányainak és colonellusainak címezte, de vala-
1nennyi hívéhez, „Generosi Egregii et Nobiles fideles nobis sincere 
dilecti", „Nemes és nemzetes vjtézlő nékünk kedves Híveink"-nek 
címezte. Minden erőfeszítése arra irányul, hogy visszatartsa őket 
a homályos békepontok aláírásától és a fegyver letételétől. 

Hamissággal , hitszegéssel vádolja Károlyit, aki a tőle kapott 
plenipotentialis hatáskörével visszaélve a „csalárdsággal teljes 
punctumokat" és a császárnak leteendő „juramentumnak formulá-
ját" is „oly jónak és kívánatosnak színezte'', hogy „sokaknak 
kigyelmetek közül eszét vesztvén, azon ha.zánkat vesztő punktu-
mokban rejtett mérgeket édesítette, hogy hitit, lelkét, életét ki-
gyelmeteknek, s a?.zal maradékit, vérét, nemzetét veszedelmes 
hálóban kerítse, és csalárd végső munkáját egy csomóban köt-
hesse. Hozzánk is bocsátotta ezen hamis sípjának hangját, oly 
vtikmerő declaratioval és maga keze írásával, hogy ... mint a 
vak madarak, menjünk lépre. " Károlyi és a fegyverletételről al-
kudozók békeszerző munkáját „keseredett szívvel", szemléletesen 
jellemezve, Rákóczi jndulatos-érzelmes hangnemben folytatja: 
„Kiált az égre édes hazá,nknak szabadságáért vitézül kiontatott 
ily sok atyánkfiainak vére! Meghatja az egeket sok özvegyeknek , 
árváknak keserves siralma; kiknek istenesnek írja Károlyi úr 
Pálffy úrnak írott punctumiban, atyjok vétkéért koldulásra való 
jutásokat! Meglmllgatja Isten következendő panaszát s átkát az 
ártatlanoknak, meJyet az egyiptomi rabságnál kegyetlenebb 
i:;zenvedések a.Ja.ti l.>0csáta11i fog1mk a.z égre! Keserves bosszúra 
ingerleni fogják kigyelmeLeket, vagy a.zokat kigyelmelek közül, 
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a kik hanyat homlok így roha nnak a veszedelemre, midőn a magyar 
fegyvernek nemesi ékességének letételével koldus és jobbágy 
pálczával fogjátok támogatni halálnál keservesebb életeteket !" 
A remek stílusfantáziával, a hazafias pátoszt már-már személyes 
levélstilusban kifejező, a szomorú jövőt sötét színekkel festő 
pátensfró drámai erővel tárja hívei elébe megcsala tottságát : „Sír 
a. lelkünk, keserves gyötrelemmel kínlódik szívünk, csak ezeknek 
elmélkedésével is, s leginkább sérti most tapasztalt Brutus példája 
szívünket, hogy a kinek becsületét és tekéntetét magunk terjesz-
tettük, vétkeit fedeztük, hitelét neveltük, belső titkosabb barát-
ságunkba vettük, szeretetünket s majd lelkünket véle közlöttük, 
abban nem csak személyünknek, de hazánknak s hites ügyünk 
veszedelmének munkálóját kelJetik szemlélnünk! E nnek irtóztató 
képzelése elfogja pennánkat ... " 

Rákóczi írói képzeletét a hazai valóságból merített emberi 
tapasztalatai táplálják, amikor a kínált békepontokat ízekre 
szedve, az ígért „amnistialis gratia" meggondolatlan elfogadása 
esetén várható jövendő ecsetelésébe fog. „Most nyílik az ideje és 
útja annak, hogy minden pap, barát és jezsui ta, német, kalmár, 
kereskedő, minden kárvallott, bosszút álló hatalmas uraknak 
lehessen zaklatni a gyalázatosan letett fegyvervjselőt. Békessége 
lesz a császárnak maga uralkodásában, de senki senkinek közi.Ue-
letek békét nem hagy. Jerusálem városának siralmánál keserve-
sebb lesz sok szegény árváknak, özvegyeknek siralma, még a 
lovéltől is rettegő szívvel való bújkálódás, a sok akasztófáknak, 
kerekeknek irtóztató tekénteti, és zokogó átkokkal lesznek tele 
ezen mostani szépen fénylő békesség tekénteti nemzetünkben. 
Akkor fogja lúki hazájáért való szenvedését és a dicsc5séges halált 
sóhajtani , midőn már sem élni, sem halni nem lehet." A fejedelem 
a társadalmi következményeket is fölméri, s ami az általa „közön-
séges hadi rendek"-nek nevezett, a „jobbágyi nyomorúságot" 
fegyverrel fölcserélő kurucok „grátiáját illeti , keserves areól csak 
emlékezn i is". Alig hanem egyedülálló az a történeti -tárRndalmi 
elemzés, amit Rákóczi irodalmi igénnyel rótt papírra, hazája 
határában, még bízva a harc folytatásában, de számolva már a 
legrosszabbal !s. A barokkos halmozásnak hatásfokozó funkciója 
különösen jól érvényesül ebben, erc5sítve a pátens célzatát. A job-
bágysorba vissza"8ső kuruc vitézek „újonnan azon uraknak 
nyomorgatására, a kikkel fegyver viselésében való bíztában sok-
szor szemben szállott, azoknak zaklatása alá, kiket zaklatott, 
azoknak pálczája alá, kiket bosszantott, és annak s olyannak 
sanyargatása nem csak jószágát, de vérét is kisajtoló execut iós 
kfnoztatása alá megyen, a kivel vitézi fegyverével szembe szállani 
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szokott va.la. Most már fegyverét letévén, mint szegény i·ab bottal, 
nyomorult koldus pálczával, a fegyver helyett az ostort forgatj_a; 
németnek forspontján portyázó lovát nem hogy a fegyveres 
nyergében vagy bár csak maga ekéjében, hanem magának az őtet 
meggyőző ellenségének szekere vontatásában rontja el; .mi~den 
szitkot és bosszúálló mocskot, ütést, verést, csúfolást, l<lnzást sió 
nélkül kell szenvedni; ha kit szóra hoz a tíirhetetlenség vagy 
valamely megjegyzett vitézi emlékezet, minden szava, sőt ha meg-
áll, az is rebellionak fog magyaráztatni. . . mégis - fogja össze 
a »vitézlő rendek«-hez szólva pátensének lényegét - a fegyvernek 
ily gyalázatos letételét kivánják, miért 1 azért - válaszol azonnal 
- , hogy esmertessék meg, hogy ez nem békesség, sem nem teacta, 
hanem mint fegyverrel meggyőzöttekkel és mint rabokkal, úgy 
tétetik le véletek a fegyvert." f me Rákóczi írói látásmódjának, a 
politikus és a társadalmi gondolkodó megnyilatkozásának pátens 
levél formájába öltöztetett emlékezetes irodalmi példája. De stilus-
teljesítménye itt még mindig közelebb áll a. kis prózai műfajokban 
gyakorlott, szónok, imádságíró, publicista, levéJíró és dialógus 
szerző, az események sodrásában alkotó írói magatartáshoz, mint 
a későbbi emlékíró alapállásához. , 

Mindenekelőtt Rákóczi magyar nyelvű irodalmi munkássága 
szempontjából kell a kukizovi pátenst értékelnünk. A barokk stílus-
variációk lehetőségeit kiválóan ismerő s az általa művelt prózai 
műfajokban ezzel élő fejedelmi személyiség írói megnyilvánulása 
mindenekelőtt a levélíró R ákóczi egyéniségével rokonítható. A 
stílusnemek tudatos keverése, a tartalolli hatásfokozó stiláris 
aláfestése, a hangnem megválasztása és a levélíró szenvedélyes, 
hazaszeretettől fűtött érzelemvilágának föltárása, ugyanakkor 
logikus érvelése, a valódi tényállás kendőzetlen bemutatása, töret-
len hite, egyszóval az író Rákóczinak a szabadságharc ideje alatt 
tanúsított erényei együttesen mutatkoznak meg ebbon a levél-
rní.ífajba tartozó alkotásában. A stílustudatosság és a nyeJvi 
lelemény ennek a műfajnak éltető eleme; hadd idézzünk belőle 
még egy páratlanul eleven, kérdésekkel és felkiáltásokkal tarkí-
tott részletet : „Isten! lehet-e ennél keservesebb sorS<L a vitézkedő 
s:1.;ívnek! Lehet-e gy,alázatosabb katona, mint a ki ije<lt,ében le-
hányja fegyverét? Itélje meg maga ily még szabados mezőben, 
szaba.d ép kézzel, lábbal, egész fegyverrel, lova hátán, tidp<;>n lóvéí 
ennyi ezer ember, valjon oly szoros kert-e az egéaz Tiszán túl való 
föld, hogy egy rést sem találhatni rajta? Ellepheti-e egyszersmind 
az egész Tiszán túl való földet az a német, a ki DebreczenneK 
utczáit sem lepi cH Ne1n ád-e ntár szállást minden bokor? nem 
reménylhető-e a:i: holnap, a mit nem adott a mai nap? hogy ilye11 
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hanyat homlok, vakon menjen neki a veszélynek? adja magát 
ily keserves rabságra, és mint az oktalan barmok megrettenve s 
futva egy elsőnek példájára, mind rakásra ugrándozzanak a 
mélységbe~ Majd késő lesz átkozni azt, a ki elcsalt, ha kiki utánna 
ugrik a veszélybe ... De ilyenre, mint a micsodást most hozának 
ezen kigyelmetek követjei előnkben. éppen nem áll hatunk, mert 
ez nem békesség, hanem fegyver által való meggyé>zettetés, melyet 
a. nemes vér mint halálnál is nehezebb dolgot, 11em szenvedhet ... " 
(Kukizov 18-a Ápr. 1711.) 

Az irodalmi levélforma változataira felhozott példák egy terü-
letre, a politikai publicisztika irodalmára korlátozódnak. Leg-
fejlettebb irodalmi (fiktív) darabjai nem is magyarul, hanem 
franciául vagy latinul készültek, de kiemelkedő magyar nyelvű 
típusaik is vannak. Az ircdalmi levél önálló eizépirodalmi szintű 
megjelenése még várat magára, ami azzal is összefügg, hogy ennek 
a miniatűr prózai műformának a xvm. századig nem voltak 
szépprózai, világi szépirodalmi hagyományai a magyar barokk 
irodalomban. El<Sfordulnak ugyan levélbetétek, fiktív levélváltá-
sok széphistóríákban és a fordításirodalomban, leveleket is be-
építenek az emlékiratokba, de mindez nem volt elegendő önálló 
szépirodalmi mGfaji hagyomány kifejlődésére. Csupán ilyen el-
szórt előfordulásokb61 következtethetünk arra, hogy ismerték már 
a levélforma alkalmazásainak irodalmi lehe~ségeit. Nem magyar 
nyelvű változatukkal is találkozunk, pl. a.z Epitre dedicatoire a Ja. 
vérité éternelle" beiktatására Ritkóczi .Mémoires-jaü1a.k elejére. 

A fenti típusok mellett a tudós prózában írt levélfonnájú érteke-
zéseket is megemlítjük, mint például a kultúrpatrióta Jessensky 
Dánielnek Otto Frisingensis hat évszázados, Magyarország-képé-
nek megcáfolá>Sára irányuló V iro Olarissimo . . . Ohr·istiano Pe-
scheckio. . . S. P. D. emnque ad Oastigationem J'l.l$lO iniquior·is de 
Vngaris judicii, ... invilat M. Dan. Jessensky Thuroczio-Vng. 
Palaeo-Dresdae (1708). A XVIII. század elején keletkezett, ifj. 
Burius János: Epistola litteraria de eruditis Hungariae e. irodalom-
történeti érdekű iratában a szeL·ző a magyar historia litterariá-
ra vonatkozó el képzelését fejtette ki; ehhez írta hozzászólását 
testvére, Dániel , Lilterae ad fralrem sumn Joanrunn Buriwrn, d<i 
argumento wm:rnentationis de erud'ilis Hungariae edcndae, amellyel 
bátyját kívánta támogatni nagy jelentőségű munkájában. A 
magyarországi historia litteraria iránt i érdeklődés tehát röp-
iratokban, levél1tlakú tervezetekhen nyilvánul meg, amint az 
Irodahn·i levél a magycM· tudósokról éR a hozzá ('satlakoz6 Levél 
testvéréhez, Bm-i'us Jánoshoz, a mayyar ti1dósokról kiudand6 míí 
tárgyában tanúsítja. Az irodalomLÖL'Léneti levelet tervező Burius 
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Dániel „kétségbe nem voJJlu,LLÓa,n megérdemli a.z iroda.lomtödénet-
író nevet, bizollyos fonntartá88al Magyarország első frodalom-
tör ténetírójáét" . (Tarnai A.) Ide liartozik a későbbi, Epistolu 
Matthicte B elii .. . de ad/eclo ovae suo de Hunguria (1718), „Bél 
Mátyás levele Magyarországról tervezett művét illetően'', amely-
ben a nagy államismereti szintézis, a Notitia H imr;ariae . . . 
programjával foglalkozik. 

A fiktív levélforma alb tlmazásána.k két fő területe különböz-
tethető meg a XVIII. század elején: a politikai irodalmi publicisz-
tika és a tudós (latin) irodalom , ez utóbbihoz számít va a még 
ekkor is használatos kéziratos és nyomtatott ajánlóleveleket, pl. 
Taxonyi János moralista példatárának szép ajánlólevelét s ha-
sonló magyar nyelvű párjait is. Tulajdonképpen mjndaz együtt 
van, ami eddjg s ekkor a levéJm{lfaj f iktív válfajának körébe 
tartozik. Csupán a világias szépirodalom hlányzik belőle. 

1'1 ike.:; L eveleskönyve: a személyes kifejezés modern formája 

A régebbi magyar irodalomban, egészen a késői barokk korszakig, 
szinte egyetlen rangos világi szépirodalmi alkotás, Mikes Kelemen 
Leveleskönyve képviseli a levélműfaj fiktív válfaját. A Mikes-
levelek - a felvilágosodás előtti nemzeti irodalmunk időszakának 
európai szintű széppróza i műve - műfaji problematikájával máig 
vita tárgyául szolgált az irodalomtörténetírásnak. A Törökorszár;'i 
Levelek műfaji problémáit megközelítő tanulmányunkban össze-
foglaltuk a másfél évszázados vitát, amire ezúttal nem térünk ki. 
Tanulságaira v iszont támaszkodunk, amikor a mikesi műfajt a 
magyar levélműfaj XVIII. századi fejlődéstörténetével össze-
függésben vizsgáljuk. 

Annyiban máris tisztábban látunk, hogy az európai s minde11ek-
előtt a francia Jevéllrnltúra műfaji hagyományát asszimiláló ma-
gyar levélíró - a levélműfajon belül megkülönböztethető, de egy-
mással érintkező két részterületen - az irodalmi (fiktív) levélfor-
ma és a misszilis levéfüodalom művelése révén kapcsolódik a 
magyar levélm űfaj történetéhez. A fiktív levelezés szépirodalmi 
koncepciójában i:mjátosan tükröződik az előbbiekben kimutatott 
magyar műfajtörténeti sajátosság, hogy ti. a fiktív levélforma 
önálló, eredeti, kisebb vagy nagyobb lélegzetlí, kisepikai vagy 
epikus távlatú iroda lmi alkalmn.zásn. a XVIII. század elejéig nem 
jutott el a v ilági széppróza szintjéig. Ez a fej lődéstörténeti fáz is 
nem független attól a jelenségtől , hogy a közép-kelet-európai 
irodalmakban az uralkodó barokk emlék.inlt mellett nem született 
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meg a regény, s a magya1· irodalomban sem honosodtak meg a 
„tervszerűen" megszerkesztett ún. levélregények és levélregény-
ciklusok, levélformájú útleírások és puszta levélkeretbe öltöztetett 
prózai művek. 

A Törökországi Levelek az irodalmi levél fölhasználásának 
különlegeE". európai viszonylatban is ritkaságszámba menő esete. 
Genezisének műfaji szemszögb(:Sl az a jellegzetessége, hogy Mikes 
nem egy megtervezett, megszerkesztett művet öltöztetett levél-
formába, hanem a levelet, ill. fiktív leveleinek előre meg nem 
határozott együttesét, éveinek számával együtt növekvő képzelt 
levelezését, hangsúlyozzuk, a levelet magát emelte művi remekké. 
A rnikesi levélideál olyan irodalmi levél, amelynek legfőbb műfaji 
jegye nemcsak annak fiktív voltában, hanem a familiáris-családias 
misszilis levélírás élethű, művészi utánzásában keresendő. Éppen 
ezáltal kötődik Leveleskönyve a század elején oly gazdagon ki-
bontakozó hazai levélírás hagyományához, a magyar levélműfaj 
életteljes örökségéhez, az irodalmi lehetőségekben béívelkedő 
barokk misszilis levélirodalomhoz. Valódi leveleket utánzó, levél-
író szerepjátszás hevében alkotott képzelt levelekről lévén szó, a 
régi klasszikus latin és a vele párhuzamosan kiteljesedő magyar 
levélíró hagyomány nem szokványos ismerete szolgált alapul an-
nak az asszimilációs folyamatnak, amely a francia levélkultúra 
megismerésével kezdődött el. Mikes újító írói ötlete a magyar és a 
francia levélíró hagyomány találkozásából fakadt, valóra válása 
pedig a hagyományok irodalmi megújulása révén következett be. 
A műfaji újításnak stílustörténeti következményei is voltak : a 
magyar barokk és a francia klasszicista levélmúfaj és stilus-
eszmóny összetalálkozásából új hajtás keletkezett, aminek stílus-
beli sajátosságait leginkább a rokokóval jellemezhetjük. 

Mikes a levél sokféle alkalmi változatát használta föl vagy 
hozta létre, írói kedvének s a bujdosás életkörülményeinek meg-
fele}()en. A levélíró az írást, a fiktív levelezést egyedeiben élvezte, 
levelenként. Ez hordozza leveleskönyvvé növekvő fiktív levele-
z6sénck mlúaji jegyeit, kisepikai t.;lrmészetű. szépprózájának 
originális vonásait. A levél őrizte meg Mikes személyes hangját, 
változó kcdélyvilágának, humorizáló kedvének elevenségét, a 
bizalmas társalgás közvetlenségét, t udósításainak élm6nyszerűsé
gét, frisseségét . .Átélt levelező szerepe következményeként mindig 
ő van előtérben, egyéni stílusának színei át-meg átszövik ogy-egy 
jól megformált levélre terjedő el(:Sadását. „Talán túlságosan mo-
dern dolog volna azt mondani, hogy a Leveleskönyvben Mikes 
személyes mondanivalója keresi a kifejez(:Sdést. Éppen a szenti-
mentalizmus és a romantika előtti irodalom-fogalomhoz nem 
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kapcsolódik szükségképpen és teljes mértékben a személyesség és 
eredetiség követelménye. Mikes nem is vallani akar, ... mint 
fejedelme latin nyelvű Vallomásaiban; nem élményeit-tapaszta-
latait akarja emlékirat-formába önteni. . . a levélformában a 
mindennapi beszámolókból és olvasmányokból összegyűjtött 
anyagon át egy eredeti, eleven egyéniség akar megnyilatkozni 
... az ő naivul merész újszerűsége - az újszerűséget Rodostóhoz, 
valamint az egykorú magyar irodalomszemlélethez mérve - ép-
pen az volt, hogy teret alkot, irodalmi kifejezést teremt, ennek a 
nem hivatalos, nem irodalmi egyéniségnek, önmagát a maga 
közvetlenségében, hétköznapjaival, székely beszéd6vel, inncn-
onnan összeolvasott történeteivel beemeli az irodalom azférájába. " 
(Barta J.) Nem túlzásnak, hanem a műfaji vizsgálódást kedvezően 
befolyásoló megfigyelésnek tartjuk az előbb idézett kérdésfölvetést. 

Amikor Mikes személyes mondanivalójának - a korabeli hazai 
prózai műfajokhoz képest - modernebb irodalmi kifejezést 
keresett, számos tényező eredőjeként esett vá.la.sztása a levél-
müfajra, amelynek hazai megismerése után francia földön, 
Párizsban és Versailles-ban valóságos kultuszával, széles kör(i 
irodalmi célzatú művelésével találkozott. Talá.n ez a miniatűr 
prózai műforma felelt meg jobban kedvtelésből írogató hajlamá-
nak, a részletek realizmusát felfogó egyéniségének, a bizalmas 
társalgás mikesi szenvedélyének, lebilincselő előadá!l-szövő tehet-
ségének, egyszóval a barokk irodalomszemléleten és retorikán 
túllépő levélíró távlatának. Leveleskönyve a magyar világi szép-
próza első érett jelentkezése egy tudatosan művolt kisepikai 
művészi fokra emelt műformában, a levéb:nűfajban. A lev01 ~i 
magyar irodalomban csak Mikes tolla révén vált egészen ki-
emelkedő, írói-művészi igénnyel művelt műfajjá, modernül új -
szerű irodalmi jelenséggé. 

A mikesi levél ismérvei a francia klasszicizmus levélrnűfajának 
irodalmi v-onástiival rokoníthatók: a köznyelvnél magasabb szintű 
tthsalgó hangnem nyelvi előadásbel i igénye; a barokk és a klasszi-
cizmus levéfüodalmában uralkodó „l'art de plaire" esztétikájából 
eredő, a műgond határát súroló tetszeni vágyás, a fól-magánjelleg , 
vagyis a nyilvánosságra is tekintettel levő levélfró szándék, sőt 
tudatos levélíró magatarMs; s a műfaji eszközökkel bravúros 
módon való élni tudása. Mikes eredeti székely elbeszélő hajlama, 
lélektani helyzeteket megörökíteni tudó adottsága, levélíró stílusa, 
szerencsésen finomult ki a királyi udvari, városi nagyvilági tár-
sasági (szalon) élet viszonyai között kialakult modern francia 
nyelv és társ9;_lgás, társasági szerepjátszás szabad szellemén. 
(Eckhardt S.) Ugy írni, ahogy beszélünk, a távollovővel írásba11 
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bei;zéJgetnünk , M leLL l'rfikei; igazi levélíró erénye. ha ezt a. 
magyar levélíró a fmncia udvari s jól szervezett Lársai;Ólot hazájá-
ban, Párizsban tanulta meg (Zolnai B.), ez az iskola kétségtelenül 
felsőbb tagozata., fo lytatása a kolozsvári jezsuita. lrnllógiumban és 
Rákóczi udvarában végzett korábbi, hazai lev6lfró iskolának. 
A világlátott, huszonhét esztendős udvari kamarás jelölt képzett 
levélíróvá érésének természetes folyamata hazulról indult meg. 
S bár az erdélyi diák sokat köszönhet a „francia iskolá" -nak, 
joggal írták róla, „Mikes Kelemen nem a franciáktól tanulta el, 
ami a legjobb benne". (Németh L.) A műfajhoz mérten remekül 
értett a dolgok leírásához és elbes:r.óléséhez, környezetének meg-
figyeléséhez, a szokások festéséhez, tudott improvizálni, szeretett 
elmélyedni, képes volt egyszerre derűsen és borúsan látni, egyik 
szemével simi, s fél fogra nevetni, az unalomból is humort fakasz-
tani. Ebben az emberközelségű, leíró, helyzetképeket kedvelő, 
festegető, csevegő, mintsem epikus ábrázolásra törekvő spontá-
nabb irodalmi szférában találta meg Mikes írói attitűdjéhez leg-
jobban igazodó kifejezési formáját . 

A levélíró művészi erényei általában jellemzik Mikes levélfró 
tevékenységét, tekintet nélkül a nnak fiktív vagy misszilis je1le-
gére. Ismeretes, hogy a Levelesleönyv utolsó darabja 1758 decem-
berében kelt. Ezután kapott engedélyt a rodostói bujdosó az 
isztambuli csá"8zári követtől, hogy erdélyi rokonainak írhasson. 
Mikes 1759 - 1760- 1761-ben több levelet is írt háromszéki atyafi-
ságának. Szembetűnő azonban, hogy misszilis (valódi) levelezésé-
nek megi ndu lása (1759 januárja) után a fiktív levélfró nem foly-
tatja a több mint négy évtizeddel azelőtt elkezdett képzelt 
levelezését. Az „édes néne" helyett a valóságos húgok-nónék föl-
idézett kedves alakjaihoz, erdélyi atyafia.inak szólnak az ősz 
bujdosó familiál'is hangú levelei. A minden gondolatával szülő
földje felé forduló író szokatlan hévvel vetette bele magát a 
régen áhított s mindig utánzott valódi levélfrás családias hangu-
latába, igazi gyönyörűségébe. Mikes élete végén teljes írói fegyver-
:;i;etével, fesztelen, kiművelt nyelvezetével, művészi levélstíljével 
tért, át az irodalmi levélről a „lettre familiere" írására. Úgy látszik, 
hogy azért hagyta abba fiktív leveleinek írását, mert levélíró 
kedve, szerepe, célja egy váratlanul megújult levélirói maga-
tartásban öltött formát, nyert természetes kifejezést és új írói 
funkciót. Műfaji szempontból sajátos jelenség, hogy a Leveles-
könyvben megnyiln.tkoz6 fr6i cólz11tot maradéktalanul képviselik 
a. l\i[ikes-misszilisek is. Kimu tattu k, hogy köztük tárgy i, írói-
módszerbeli rokonság is fennáll. 

Ezek a vizsgálatok megerősítik azt u. törekvésünket, hogy a 
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mikesi széppré>za míífn.ji szempont.(1 tn.nulmányozásának alapjául 
Leveleskönyvének építő pilléreit, a levelet, ill. leveleinek gyűjtemé
nyét állí.tsuk. Mút Mikes fik tív l ovelekből álló Levclesköny1:e 
ló11yogében a rn iHHziliH levél éleLhűnek induló, műgonddal. le1·élírói 
tudatossággal kimunkált utánzatainak irodalmi gyűjteménye; 
olyan gyűjtemény, amelynek irodalmisága nem annyira az „egész'' 
kompozíciós erényeiben, mint egyed i da rabjainak megformálásá-
hn,n keresendő. Ez rányomja bélyegét misszilis leveleil'e is, mivel ezek 
n. Levrkskönyv il'odnl mi leveleinek évtizedes írása folyn.mán kiala-
kul t, tökéletesedett levélírói gyakorln.t, és irói mesterség jegyeit 
viselik magukon. Mikes fiktív és misszilis levelei tehát azonos 
irodalmi műfaj változatai, egymásba játszó árnyalatai. Műfaji 
szemszögből valóságos kölcsönhatásnak, az irodalmi levél és a 
levélil'oclalom míífaji eszközei kölcsönös alkalmazásának lehetünk 
tanúi. (A maga nemében érdekes jelenség a nemzeti irodalom 
határain t(1lmutató jelentőséggel is bír , amennyiben a levélmű
fajon belül elhatá1·olható fiktív és nem fiktív ágazat közelségére 
és összetartozásárA., tartalmi és formai rokonságára (B. Bray], 
nom pedig azok túl hangsúlyozott különbözőségére [M:. Duchene] 
n.vújt általános érdekű példát.) 

A korabeli európai irodalomhoz mérve, a Törökországi Levelek 
egyetemes tárgykörére, műfajára és l\1ikes levélszerkesztő techni-
kájára nézve, találhatók olyan XVII. század végi és XVill. század 
eleji misszilis levélgyűj temények, fiktív levélformájú könyvek, 
levél alakú egzotikus útirajzok, amelyek Mikes ismeretkörébe 
tartozhattak. Ezekben a levélkeretbe foglalt munkákban a szerzők 
éltek a levélműfaj kínálta különféle lehetőségekkel, min t például 
G. - P. Marana: .Espion titrc ... O'l.t Lettres et Bíémoires d'ttn 
Envoyé secret de lct Porle, Montesquieu: Lettres persanes, P. Ricaut: 
Tableait de t' .Empire olloman, a Lellres édifiantes et curieuses, 
D' Argens: Lellres juives, a Leltres de Voyages de César de Saussm·e 
stb., de be1111ük nem a levél, ha.nem a már elképzelt mű írására 
törekedtek, s Jegtöbben megelégedtek a levelezés hatását keltő 
technikai fordulatok is mételgetésével, a levélkeret puszta rögzí-
tésével. A levélm(ífaj a lkalmazásának Legtermészetesebb módja, 
am ikor nem valami száraz levélkeret utánzására haszn{i.lják föl 
eszközeinek gazdag tárházát, hanem a témától függően a levélírás 
hangulatát és élmónyét is tükröző, familiáris tónusú irodalmi 
Je,·elek, tehát formai szempontból művészi miniatűrök megírá-
sára is törekszenek a prózaírók. E z a módszer az epikus próza-
írásban kevésbé használható, s a levékegények különféle típusai-
nak írásakor sem forclítottak erre különösebb gondot a szerzők. 
Annál inkább alka lmazhat<'> a kisepiká.bn.n, a miniatífr műformákat 
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kech·elő frók mllhelyében. Ilyen művészi formai-műfaji megoldásra 
Mikes életművében került sor a magyar irodalomban, az ízlés-
fejlődésnek abban a szakaszában, amely a barokkot feloldó rokokó 
korai évt.izedeire tehető. 

Mielőtt továbbmennénk, annyit jegyzünk meg, hogy a műfaji
form~i prohlémák tanulmányozását a tartalmi kérdésekkel, Mikes 
írói szemléletének, világnézetének, a korai felvilágosodásra jel-
lemz() go11dolkodásmódjának összefüggéseiben tartjuk célszerűnek. 
A rendi feudális barokk kor eszmerendszerére aligha jellemző mon-
danivalójával a régi életformából kibontakozást keresé5 egyénisége 
új módon akart megnyilatkozni, s tisztában volt vele, hogy Le-
veleskönyve nehezen illeszthető bele a kor hivatalos magyaror-
szági és erdélyi irodalomfogalmába. (Szigeti J.) A fordító Mik.es-
nek kevésbé voltak vagy lehettek ilyen aggodalmai. A levélírás-
sal kísérletező udvari kamarás olyan műfajra talált s olyant te-
remtett, amely alkalmasnak bizonyult gondolatvilága szépirodal-
mi kffejezésére. 

S itt kell újra visszatérnünk a Mikes által minden valószínűség 
szerint kitűné5en ismert magyar levélíró hagyományhoz, a misszilís 
levélirodalomnak a XVIII. század elején történt hirtelen föl-
lendüléséhez. A lüktető levelező hálózat, a kuruc kancellárián s 
Rákóczi mellett tapasztalt hatalmas méretű levelezés, az ünne-
pélyes levélírásból a mindennapi foglalatossággá vált írásos 
gyakorlat légkörében a feszes formulák a magánlevelezésben 
köznapivá oldódtak. Minden jel arra vall, hogy Mikes egészen 
otthonosna,k érezte magát a levélírásban, s nemcsak a kancelláriai 
munkában vett részt, hanem udvari szolgálata idején maga is írt 
leveleket csa.ládjának, szüleinek, atyafiságának. Ezek voltak azok 
az esztendők, amikor kollégiumi levélírással kapcsolatos ismereteit 
a gyakorlati életben kamatoztatta. 

Kés()bb, török földön valóságos levélkultuszt teremtett, s ennek 
légkörében írta, kezdetben lázas tempóban, később kiegyen-
súlyozottabb mértékben, szinte kimeríthetetlen változatokban 
bővelkedő irodalmi levelezését. Úgy tűnik, hogy számára a levél 
egyszerű, alkalmi megnyilatkozási forma lett, tág tér, de mégis 
meghatározott műfaji lehetőség az irodalmi kifejezésre. Vessünk 
egy pilln.ntást a magyar levélirodalom alkalmi típuskészletére, 
mely távol áll a teljességtől, de a hiányos példatár is figyelemre 
méltó, mert Hzemlélteti a retorikai sablonokon túlnövő misszilis 
egyéni, hangulati, alkalomhoz kötött változatait. Lehetőség 
szerint megjelöljük, hogy ki írta, ill. kinél fordul elő a szóban 
forgó levéltípus, milyen dátummal; vannak-e köztük kéziratos és 
nyomtatásban megjelent levelek. 
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alrízalos levelem (1706. Rercsényi Miklós Rákóczinn.k) 
/Jctt;illtles levelét (1705. Debreczeni Ember Pál Ráday Pálnak) 
biztató levelét (1668. Paskó Kristóf) 
búcsúzó levél (Uzegei Vass Györgynél) 
cmnplementumos levél (1706. Bercsényi említi R ákóczinak) 
rnn/idens levelemet (1709. Rákóczi E<izterházy P ál ná.(lornak) 
df'r!J: levelét (1624. Révn.y Judit Ná.dascly Pálné Forgách 1\1ár iána.k) 
<'(/!Jiigyű levelem (1709. Arva Máriássy J ohanna KaLn. özv. Csem-

nyiczki Péterné Géczi Máriának) 
esdeklő levél (Wesselényi István idézi Bethlen Miklós levelét) 
/enyegetődzó levelet (1706. Bercsényi említi Rákóczinak) 
grat11láló levelét (1698. Komáromi Jánosnál) 
hivogató levél (Czegei Vass Gy. Bethlen Kata, Hermá.nyi Dienes 

J ózsef) 
/,o.'1.'lzú levél (1639. Csáky Anna Franciska pozsonyi klarissza 

anyjának, Wesselényi Annának) 
igazságos levelét (1685. Bossányi Judit R évay l\iihálynak) 
lredves levelét (1620. Lorántffy Zsuzsáru1a I . Rákóczi Györgynek) 

(1702. Csernel Anna fiának, Úsz Gábomak) 
ltegyelmes levelét ( 1706. Bercsényi Rákóczinak) 
könyörgő levél (1551. Frater Josa R évay Ferencné Paxy Annának) 
köszöntő levelét (Bethlen Kata özv. Teleki J ózsefné) 
l!ttogató levelét (1671. Báthori Sofia II. R ák<?czi Györgyné Erdődy 

Györgyné R ákóczi Erzsébetnek. 1709. Arva Máriássy J. Kata 
id. Gerhárd Györgynek. Bethlen Kata) 

méltósá{]OS levelét (1661. Széchy Anna Mária Wesselényi Ferencné 
gr. Nádasdy Ferencnek) 

rnocskos és disznó levél (Czegei Vass Gy . .Apor Péter) 
siető levelét (1699. Révay Kata Szidónia Keczer Györgynek) 
szánakodó levelét (1706. Bercsényi említi Rákóczinak) 
szép levél (1622. Czobor Erzsébet id. Révay Ferencnek) 

(1685. Bossányi Judit Révay Mihálynak) 
.neretettel írt levelét (1601. Forgách Ilona Soós Klárának) 
.szívből írt levelét (1661. Bornemisza Anna I. Apaffy Mihálynak) 
.stomorú levél (1668. Paskó Kristófnál, Bethlen Katánál) 

(1705. Árva Teleki Anna Kemény Jánosné Radvánszky János-
nak) 

törekedő levelét (1644. Thurzó Ilona Illésházy Gá~párn6 Lórántffy 
Zs.-nak) 

tudósító levelét (1711. Vay Ádám Rákóczinak) 
vigasztaló levelét (Bethlen Kata) 

A misszilisekben előforduló egyéb gyakorlati, okiratszerű levél-
típust különválasztottuk, pl. adós levél (1699), címer levél (1587) , 
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C'sztcndíís levél (1587), határ levél (159í), kegyelem levél (1560), 
kötés vagy köt levél (1597), menedék levél (1563), prókátor vagy 
próká.tus le,·elem (1560, 1587 , 1609), zálogos levelünk (1704), hit 
le' él. N;ere levél. házasság levél, véd levél, szabadság levél, frigy 
levél i;tb., stb. A több évszázados hivatalos írásos gyakorlatban 
6ppen úgy éltek a levélokirat-típusok, mint a magánlevélírásban 
a;,, ídlrn.lmi misszilis levélválLozatok, vagy politikai ren<leltet.és(íek 
(h<'NliilcLe8 pátens levél ílG70l és efcln.logató [1738] nyílt levél). 

A mn.gyn.1· levélirodn.lom n. X Vlll. fizázacl elején már ige11 gn.zdag 
s:d>ln.m kinccsel rendelkeirnLL, n.mi lJől a levelezők LeLszc:siik szerint. 
szándékuknak és ízlésüknek megfelelően válogathattak. A misszi-
Jis szokásos gyakorlati funkcióin túlmutató irodalmi mozzanat 
párosul a kiválasztó szándékhoz; a levélírást kiváltó inspirációt 
kö\'eti az egyéni közlendőkhöz simuló levéltípus kiválasztása és 
a hozzáillő stilusnem, a személyes áttételű hangnem megtalálása. 
Abban is van irodalmi elem, hogy a levélíró a „címzett"-nek a 
levél olvasása közbeni lélektani reakeióil'ól sem feledkezik meg. 
A levélírás lényege, a szelektált levélnyersanyag képzeletbeli el-
l'endezése, majd formába öntése és műgonddal történő meg-
H7.erkesztése, a levél megfrása. A levélíró spontánabb vagy tuda-
tosn.bb nyelvi-stilisztikai igényessége, esztétikai törekvésének 
megnyilvánulása az a pont, ahol a műfaji kérdéssel együtt a 
„szerzőség" fogalma is fölmerül. 1\Iert a szokványos sablonokkal 
vívott küzdelemben, a levélíró egyéniségének előtérbe kerülésével, 
a stílus tudatosságával megnyilatkozó „én ", a kezdetleges fokozat-
t61 egész magas szintig, a „szerző " fogalmával kerül összefüggésbe. 

A levélirodalom egészéhez viszonyitva, a levélírók egy szűkebb 
rétegében szinte irodalmi tevékenységgé érlelődött magyar nyelvű 
levélírás elméleti alapjait, mint láttuk, a latin retorika vetette 
meg. A tudatos elem, ami hajdan az „ars", a „mesterség", a 
„mívesség", a tudós utánzás és erősen kötött szerkesztés funda-
mentuma volt, a barokk korban, különösen a XVII. és a XVID. 
század fordulója körüli évtizedekben s főleg a magánlevelezésben, 
az egyéni érzésvilág kötetlenebb, az érzelmek természetesebb ki-
fejezésmódjának, kisepikai prózai műformájának éltetőjévé, levél-
író tudatossággá vált. Az egyedi kis prózai darabok létrehozására 
it·ányuló levélíró célzat ennek a miniatűr műfajnak szerves 
tartozékn.. A levélíró tudatosság nem azonos intenzitású a korabeli 
levelezésekben, még a jelentősebb rendszeres levelezőknél sem. 
lrodalmi szemszögből legerőteljesebb megnyilvánulása Mikes levél-
ír6 tevékenységében fedezhet() fel. 

Haza i kortársaihoz viszonyítva Mikes árult el legtöbbet a 
lovélirás műhelytitkaihól és 1evólír6i tudatosságánnk mn.gas fokú.-

514 



ról, ízlésbeli igényeiről. Erre vonatkozólag korábban igyekeztünk 
rámutatni azokra a forrásokra, amelyekhez )likes franciaországi 
éYei előtt, alatt vagy után hozzájuthatott, olyan munkákra, 
levelezéselue, amelyek a hazai barokk levélirodalom és a francia 
klasszicizmus levélkultúrájának ismeretét közvetíthették. Ezúttal 
Mikes levélíró művészetének egy eddig kevésbé vizsgált össze-
tevőjére szeretnénk rávilágítani. 

Változatlanul az a folyamat érdekel bem1ünket elsősorban, 
ahogy Mikes a hazai levéllró hagyományra alapozva, a francia 
levélkultíu·a asszimilációjával új, modern, egyéni frói kifejezés-
formát teremtett a magyar levélműfajból. A szépirodalmi alkal-
mazás szemszögéből ugyanis szinte áthidalhatatlannak tűnik az 
a távolság, ami az irodalmi levél magyar és francia fejlődési 
szintje között fennáll, s az is jelentős különbség, ami a magyar 
és a fra1rnia levélirodalom közt tapasztalható, illetve a magyar 
nemesi barokk stílus és a francia klasszicizmus levélstilusa között 
érzékelhető . A magyar és a francia levélműfaj közötti szint-
különbséget szem előtt tartva, érintkezési pontot keresünk, ahol, 
m. amelyen keresztül a fiatal magyar udvari nemes hazai útra-
valója összekapcsolódhatott a legfejlettebb európai levélkultúrá-
val. 

Említettük, hogy egyesek, pl. Rákóczi, nem elégedtek meg a 
hazai vagy kollégiumi retorikai ismeretek elsajátításával, hanem 
külföldi, főleg francia könyveket tanulmányoztak a kulturált 
levélírásról szóló modern ismeretek elsajátítása céljából. A feje-
delem fiatalkori (bécsújhelyi) könyvtárában (1701) megvolt egye-
bek között Pierre Dortigue de Vaumcriere: Lettres sur toutes 
sortes de sujets, avec des c,.,vis sur la maniere de les écrire, et des 
réponses sur chaque espece des L ettres e. munkája (első kiad. Paris, 
1689. 12°, 2 vol.) . Ilyen s ehhez hasonló kézikönyvekből tanulták 
ebhcn az jdőben a művelt francják és külföldiek egyal'ánt a lt:ivél-
fri.sra vonatkozó korszerű tudnivalókat. Ismeretes, hogy udvari 
apróc.ljaival itthon is, lengyel és francia földön is törődő .Rákóczi 
a legszűkebb személyes környezetéhez tartozó udvariakat Párizs-
ban is taníttatta. A tanrendben és a taneszközök kiválrusztáaában 
bizonyára saját tanulóéveinek tapasztalatai és az új környezethez 
alkalmazkodó igényei ís érvényesültek. A művelt társalgás és a 
modern levélírás elsajátítása ebben a programban nem állt ~ 
utolsó helyen. Az első franciaországi években sokféle kézikönyv 
megfordult 1\-!ikesék kezén, köztük a levélírás művészetére tanító 
különföle gyűjtemények, amilyen Vaumoriere terjedelmes be-
vezetővel ellátott levélgyűjteménye is volt. Tartalmuk és föl-
építésük sokban hasonló, s így példának bármelyiket választhat-

35 Irodalom 545 



nók, de maradjunk a Rákóczi által is jól ismert Vaumoriere-féle 
kiadványnál. 

Nézzük meg először a bevezető öt fő fejezetét: 
Chapitre I De la necessité a s'appliquer a bien écrire des Lettres. 
Chapitre II Ce que e' est une Lettre. 
Chapitre III Des parties d'une Lettre. 

Lettre pour persuader une Personne de Qualité a 
faire un accomodement. 
De la Subscription - De la Souscription - De la 
Da te. 

Chapitre IV Du stile qui convient le mieux aux Lettres. 
Caractere de quelques Nations. 

Chapitre V De la matiere des Lettres. 
Az egyes fejezetek fő gondolatai röviden összefoglalhatók. 

A társalgás művészetének (l'art de plaire dans la Conversation) 
tökéletes ismerete még nem meríti ki az igényes levélírás követel-
ményót. Száz jó társalgó közül nincs tíz, aki jó levélíró is volna. 
A levél, amely a mindennapi t ársadalmi érintkezés szükséges 
eszköze lett, többet követel, a gondolatok világos, szabatos írásos 
formába öntését. Úgy írjunk, ahogy beszélünk, ezt a szabályt 
nem szabad elhanyagolnunk. „11 est vrai que cette methode 
d'écrire comme on parle, qui est sans doute la meilleure, parce 
qu'elle est la plus naturelle, n'étoit pas autrefois en usage; mais 
aujourd'hui on n'aime point á mettre son esprit 8. la torture pour 
découvrir le faux brillant d'une pensée; on veut du naturel par 
tout ... " S ha ez az elv nem is volt azelőtt divatban, ma ez a 
legfőbb, mert a legjobb és legtermészetesebb módja a levólbeni 
társalgásnak, gondolatközlésnek. 

Némi történeti visszatekintós után pontos definioiót kíván adni 
a levélről, amelyet az0rt frunk, hogy elküldjük egy távollevő 
szemólynek, hogy közöljük vele mindazt, amit elmondanánk neki, 
ha jelen volna. „On écrit que nous envoi"ons a une personne absente, 
poul' lui faire s<;1avoir ce que nous lui dirions, si nous étions en 
état de lui parler." A levél tehát a távollevővel folytatott beszél-
getés (Conversation a. distance, uoe Causerie prolongée). S hogy 
ezt kellemessé tegyük, ügyelnünk kell a közérthető („clair et 
inte.ligible") közlésmódra, száműzzük a közhelyeket, a haszon-
talan fecsegést, a zavaros, zagyva beszédet, értelmetlen gondola-
tokat, hamis okoskodást. 

A levél részeiről szólva Vaumoriere a misszilist a dialógussal és 
a hasonló szerkezeti fölépítéa(i szónoki beszéddel rokonítja, mivel 
ennek négy (exorde, narration, confirmation, peroraison) alkotó-
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része a levélben is kimutatható (compliment et civilité, exposition 
du sujet, priere et preuve, adieu et assurance de reconnaissance). 
Az okfejtés az epistolaris sermo retorikai elemeire mutat, amelyek 
a modern levélben már nem különülnek el olyan mereven, mint 
az antik retorikában. S ami igen lényeges, az a szerző kis mű
fajokat (Dialogus, Oratio v. Sermo, Missilis - Dialoque, Harangue, 
Lettre) rokonító irodalmi szemlélete. 

Vaumoriere legtöbbet a levélhez legjobban illő stílus általános 
kérdéseivel foglalkozik. E „kis művek" („ces petits ouvrages") 
alaphangját a társalgás („la conversation ordinaire") stílusa ha-
tározza meg, amelynek kedves családias könnyedsége („une fa-
cilité douce et farniliere") nem tévesztendő össze a pallérozatlan-
sággal. A hangnemet a címzett személye és a levél tárgya erősen 
befolyásolja. Mivel a levélíró oly változatos és gazdag nyers-
anyaggal dolgozik, stílusa nem lehet egyhangú: a téma s tárgy 
természete szerint más s más stilusváltozat esedékes. A köl-
tészetben is így van, mert egy pasztorálhoz fuvola illik, de a hős
költeményhez trombita kell. Az ékesszólásban hasonlóképpen, de 
bizonyos stílusalakzatok („figUl'es") csak a szónoklatban hasz-
nálhatók, s a levéltől idegenek. Az alkalmas stílus kiválasztására 
nincs merev szabály, de vannak kitűnő példák, s mindenekelőtt 
a „bon sens", az ízléshez alkalmazkodó egyéni megítélés, nem 
feledve el a grammatikát sem. A francia barokk levélirodalom 
két kiemelkedő alakjától, J ean-Louis Guez, seigneur de Balzac 
(1597 -1654) és Vincent VoitUl'e (1598-1648) levelezéséből idéz 
levéfrészleteket a különféle stilusnemek ( „lettre sérieuse", „lettre 
légere et spirituelle") levélírói felfogására, írónak, szerzőnek 
(„fameux Écrivain", „célebre Auteur") nevezve őket. Stílust be-
folyásoló tényező a levél hosszúsága vagy rövidsége; az előbbi az 
értekezések unalmába fullad, a túl rövid pedig inkább üzenet 
(„billet") közvetítésére szolgál. A célszerű rövidség („brieveté") 
a levélírás velejárója, s a terjengőséggel szemben a rövid levél 
(„lettres courtes") típusa az ideális, akárcsak a szónoklatban és 
a társalgásban is szépségideál a rövid kifejezésforma. De ennek 
párosulnia kell a szabatosság és a világosság („netteté", „clarté") 
követelményével, az erények legfőbbjével. A szép levélstílus meg-
találása, a stílus egy levélen belüli variálása a levélírás egyik 
sajátos művészi mozzanata. 

A stílusnem ki választását megelőzi egy másik tudatos levélíró 
tevékenység. „Ne felejtsük el gondosan szemügyre venni a nyers-
anyagot, amit a levélbe szántunk", ajánlja a szerző, nézzük meg 
minden oldah'ól, s formába öntésére a legjobb megoldást válasz-
szuk. Ha sokrétű a mondanivaló, „l'ordre et la clarté" uralkodjon 
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elrendezésében. S hogy a lényegest elválasszuk a lényegtelentől, 
t udnunk kell, mil·ől írunk a levélben; ennek érdekében körül-
teltjntően járjunk el, „ ... il est necessaire de posseder parfaite-
ment la matiere que l'on a a traiter, et de l'examiner revetue de 
toutes les circonstances qui en peuvent changer la face. n n' es.t pas 
difficile ensuite de faire bien entendre ce que nous entendons 
bien nous-memes ... " A teljes anyag birtokában könnyebben 
megy a levélírás, jobban ki tudjuk fejezni azt, amiről írni aka-
runk. 

Íme egy egészen modern, színvonalas „használati utasítás" a 
levélírás művészetére. Több olyan gondolat van benne, amelyek 
messze felülmúlják a hazai retorikákból meríthető recepteket. E.z a 
stíluseszmény új igényeket támaszt, szebb levelek, műremekek 
(„petits ouvrages") írására késztet, nyitva hagyva az utat a 
levélíró egyéniség érvényesülésére. Az általános elv jellemző 
Mikes levélírói módszerére, levélíró tudatosságára, a „levelet írok, 
nem könyvet" szemléletre, „levelet írok, nem históriát" felfogásra. 
A levélalkotás irodalmi voltával a magyar levélíró is tisztában 
van: „csaknem minden ember ir levelet, de nem minden tud ollyat 
írni, hogy tessék; vannak ollyanok a kik le írják amit akarnak 
mondani, de a csak száraz, sótalan és ízetlen, némellyek pediglen 
leg kisebb dolgot is úgy fel tudgyák ékesíteni, ollyan ízt adnak 
annak, hogy tettzik ... " (56. lev.) A „l'art de plaire" a levélírás-
ban Mikes misszilis és irodalmi leveleire is jellemző; akárcsak a 
„l'art de plair_e dans la Conversation" levélfró stílusára. A társalgó 
stílus Mjkes nyelvi újdonságának tudatos eleme, képzelt levele-
zésének alaphangja: „ ... ha másképpe11 nem lehet, az írással 
beszélgessünk egymással" (5. lev.), „leg nagyobb gyönyörűségem 
az, mmikor kéddel beszélgethetek" (6. lev .), „nekem úgy tettszik, 
hogy· nem csak azért írok kédnek, hogy írni tudok, hanem azért, 
hogy a hajlandóság viszen reá; ha nem tudnék is írni, csak leg 
első alkabnatosságkor mind azokot meg mondanám kédnek" (27. 
lev. ), „én ezt csak kédnek írom, mégis tölttsük az időt, mert 
innét bfrt nem írhatok, hanem csak azt írom a mi eszemben jut, 
mert mikor kédnek írok, úgy tettzik, mintha előttem volna kéd és 
kéddel beszélgetnék" (57. lev.), „mind ezekből el lehet ítélni, hogy 
nem kopik a nyelvem a beszédben, hadd koptassam tehát a 
pennámot az írásban, mert arra elég időm vagyon, és a beszélgetés 
gyanánt legyen. Beszélgessünk tehát ... " (150. lev.). Ez a levélíró 
magatartás bizonyság a francia levélkultú1·a és az általa meg-
ismert új stíluseszmény asszimilációjára. 

De térjünk még vissza Vaumoriere munkájához, amelynek a 
bevezetését követő gyűjteményes részét a legjobb XVII. szá,zadi 
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francia levélírók levelei alkotják az alábbi jól áttekinthető rend-
szerbe foglalva : 

Lettres du genre démonstratif 
Lettres de Loüange. Avis sur la maniore de les écril'e. 
De l'Epitre Dedicatoire et son caraciere. 
Lettres Familieres ou d'Amitié. Avis ... Réponses. 

Ga.lantes et Enjoüées. Avis ... Réponses. 
Tendres et Passionnées. A v is ... Réponses. 

Lettres de Consolation. A vis ... Réponses. 
de Félicitation. Avis ... Réponses. 

Lettres du genre délibératif 
Lettres de Persuasion. A vis. 

de Conseil. A vis. 
de Dissua-sion. A vis ... Réponses. 
de Priere. 
de Recommandation. Avis ... Réponses. 
de Remerciment. Avis. 

Lettres du genre f'udiciaire 
Lettres de Plainte. Avis. (Lettre ou l'Auteur se plainte d'un ami, 

dout il ne reQoit point de nouvelles. Plainte 
d'un silence.) 

de Reproche (d'infidélité, galant, d'indifférence ... etc.). 
de Plaisanterie. 
de Curiositó ou Relation. (Déscription de Ja Chine, etc.) 
de Nouvelles et de Récits ou Avantures. Avis. 
d'Affaires et d'Instruction. Avis. (Commerce, Guerre, tou-

chant les Romans ... etc.} 

Lettres sur diff érents sujets 
Lettres de Morales. A vis. (Touchant le Bal, la Fortuna, la Raille-

rie ... etc.) 
de Science. (Sur l' Architeoture, la Peinture, les Éclispeses 
... etc.) 
de Critique. 
Satiriques. (Contre un Ami trop occupé, une dame, un 

Auteur, un pédant désagréable ... etc.) 

A Table des Lettres szembetűnő rendszertani vonása, hogy a 
levélírás és a levélfajok felosztása a három cicerói - quintilianusi 
genus, prózai műnem szerint tagolódik. A lettre és a Harangue, 
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a misszilis vagy epistola és a sermo vagy oratio rokon szerkezetük 
mellett hasonló retorikai rendszerbe kerültek a levél-minta-
gyűjteményben. Mert a 
Lettres du genre démonstratif 
Lettres du genre délibératif 
Lettres du genre judiciaire 
pontosan megfelel a latin retorikai fölosztásnak: 
Genus demonstrativum („bemutató nem") 
Genus deliberativum („tanácskozó nem") 
Genus iudicale („ítélkező nem"). 

Ám amíg a „genus demonstrativum" a szónoki beszéd „leg-
nemesebb" fajtájára, a „ragyogó stílusú dicsérő vagy gáncsoló" 
beszédre, latin epistolára, retorikai és poétikai alfajokra (laudes, 
gratulationes, gratiarum actiones etc.) tartalmaz előírásokat, a 
„genre démonstratif" már a „lettres familieres ou d'amitié, galan-
tes et enjouées, tendres et passionnées", a francia klasszicizmus 
virágzó levéltípusainak jellegzetes műnemévé változott. Mert a 
dicséret, a kedveskedés, a játékos köszöntés, a gyengédséget és 
szenvedélyességet mímelő gáláns hang, a bizalmasságot sugalló 
személyes stílus, közvetlenséget keltő társalgássá finomult hang-
nem, a családias tónusú levél sajátja lett. 

S a „genus deliberativum", a „meggyőző és buzdító vagy le-
beszélő és eltanácsoló" szónokiasság helyébe lépő „genre déli-
bératif" a kérést, buzdítást, meggyőzést, köszönetet mindig egy 
szép levél megírásával összefüggésben tanácsolja. S mi sem 
természetesebb, hogy a „genus iudicale" új formája, a „genre 
judiciaire", a zord törvényszéki beszédből is a korhangulathoz és 
udvari mHiőhöz illő levéltípust teremtett. A Lettres de plainte 
írója mi másról panaszkodhatna, mint arról, hogy nem kap levelet, 
levelezőtársa nem ír neki híreket, csak hallgat. A Lettres de re-
proche szerzőjének pedig azért van oka a szemrehányásra, mivel 
hűtlenséget, szédelgést, színlelést, közömbösséget gyanít. Kalan-
dos utazás, egzotikum, háború, könyv, mind levéltéma. 

Ami a három hagyományos retorikai csoportba nem fért bele, 
arra egy külön, mindenféle alkalomra megfelelő újabb levél-
csoportot ajánl. A morális célzatú levelek a bálról, a szerencséről, 
a gúnyolódásról, s má-s, az udvari és városi társasági embereket 
érdeklő témákról szólnak. Az ún. tudós érdekűek az építészetről, 
a festészetről, az égitestelu'ől; de írhat valaki kritikai élű levelet, 
szatirikus jellemzést, elmondhatja éazrevételeit a színházról vagy 
egy regényréSl, egyszóval mindarról, ami az „én"-t levélírásra 
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sarkallja, a levelezőtársat, a társaságot várakozásra, levélvárásra, 
válaszolásra készteti. 

A hagyományos retorikai keretbe foglalt, a francia klasszicizmus 
társasági-irodalmi életéhez, az „ho1mete homme" ízléséhez ido-
mult kulturált levélírás, ill. levélkultusz megismeréséhez - a 
hazai latin barokk retorikában iskolázott és a magyar levé!-
irodalom hagyományait ismerő levélíró és a francia nyeh·et 
Rákóczi szem6lyes környezetében jól elsajátító udvari nemes -
a legtermészetesebb módon, a retorika frodalomelméletén keresz-
tül juthatott el. A retorika volt az a tudatos elem, az a láncszem, 
amely a hazai barokk udvari irodalmi ízlést és stíluseszményt 
képviselő :M:ikes irodalmi tudatát érintkezésbe hozta a francia 
klasszicizmus irodalomelméletével a levélírás szintjén. De a reto-
rika csak kapocsként szolgált a retorikai szabályokat messz.e túl-
szárnyaló levélirodalom műfaji természetének, a. gyakorlatban 
éppen a retorikai előírásokkal szemben teljesen kötetlen műfaj 
modernségének érzékeléséhez. Elindított azonban egy olyan 
asszimilációs folyamatot, amely a franciaországi évek során el-
vezetett a levélműfaj szépirodalmi újdonságának fö lfedezéséhez, 
levél formájú irodalmi művek és irodalmi csemege számba menő 
misszilis levelezések, pl. Marie de Rabutin Cbantal, Mme de 
Sévigné, a „cbere cousine qui a plus l'air de maitresse que de 
cousine" é.c:; Roger de Rabutin, comte de Bussy levelezésének a 
század fordulója körül (1697 - 1717) mintegy tíz kiadásban meg-
jelent levélváltásának olvasásához, élményéhez. 

Mikes levéliró munkásságának műfaji jellege és irodalmi hát-
tere ma már világosabb, mint korábban volt. Érthetőbb lett, miért 
esett választása a levélműfajra, amikor török földre érve, az át-
menetinek vélt törökországi tartózkodás megörökítésére irodalmi 
levelezésbe fogott. Az irodalmi levélforma mikesi felfogásának 
velejárója, műfaji következménye a levélben, levéltípusokban, a 
„petits oeuvres"-ben való gondolkodás. Formateremtő érzékTe 
vall a Mikes-levelekben elénk táruló gazdag levél-választék. 
Íme a kedves levél a hozzáfűzött mikesi gondolatokkal: 
„a kéd kedves levelit ... vettem" (1. lev.) (4. lev.) 
,.a kedves embernek a levele kedves" (75. lev.) 
„a kéd kedvesen írt levelét igen kedvesen vettem" (85. lev.) 
„Az Ötsém Uram kedves levelit nagy gyönyörűséggel és szívem 
vigasztalásával vettem ... " (1760, misszilis). 

De van „száraz, sótalan és ízetlen levél" is (56. lev.) , ám „mindenik 
egy húron pendül, és nem sok külöm bség vagyon közöttök" (27. lev.). 
S ha „rend szerént az atyafiak levele hidegebb téntával vagyon írva" 
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(70. lev.), mások „ha egyéb képen nyájasak is, de a levélben reá 
akarják magokot tartani" (75. lev.). Az ilyenféle levél jobb volna, ha 
„csak két szóból állana, mertunadalmas" (75. lev.). :Mikes nem akar 
ilyent írni az édes nénének : „a bizonyos, hogy régen félbe hagytam 
volna, ha tudnám, hogy unadtilmasolc" (183. lev.); de öccso urának 
sem: „úgy tettzik, hogy a hosszú epistolának egyszer tsak véginek 
kell lenni, és arra vigyázni, hogy unadalrnos ne legyen" (1761, 
misszilis). A levélben nem elég összehordani hetet-havat, mert „az 
illyen nem levél, hanem kalendárium, és még előre el látom, hogy 
mire ítélné kéd az olyan levelet" (165. lev.). 

Ellenben „a kéd levelei jó ízűek" (75. lev.), fordul l\likes még 
fiatal levelező társához, „kevés asszony és férfiú tud ollyan szép 
leveleket írni, mint kéd, amelyek úgy tettzenek az elmének, valamint 
a szép és jó ízű étek a szájnak ... " (56. lev.). A széJJ levél, a „szépen 
irt levél" (39, 56, 97, 102. lev.) tetszik, s ha ilyen volt az édes 
néne „minapi levele" (93, 95, 104. lev.), s tetszenek „egy nehány 
rendbéli levelei" (77, 121, 155, 161. lev. ), ő sem szeretne adósa 
maradni: „soha édes néném nagyobb kedvem nem volt egy igen, 
szép, csinos és takarékos levelet írni . . . " (102. lov.) A szép levélnek 
van egy különlegesen kedvelt változata; erről írja :lVIikes, hogy 
„kedvesen és gyönyörűséggel vettem, édes néném, nádrnézzel írott 
szép leveledet" (97. lev. ). Az ilyen levél „méznél édesebb" (70. lev.), 
sőt a „mézes pogácsánál édesebb" (80. lev.), hiszen „nád mézes 
téntával" (71. lev.) íródtak. „Nénékám, a leveleidet igen kedvesen 
és édesen vettem, és csak kéd tud nád mézes ténlával írni" (79. lev.). 

De van másik igen dicsért levélfajta is: „a kéd levelén eleget 
nevettem; ki ne olvasná jó szívvel a kéd olcos és nyájas leveleit" 
(56. lev.). Az okosság és nyájasság erény a levélírásban, s mégis 
akadnak olyanok, akik ezt félvállról veszik, rátartiak, „mintha 
a nyájas és tréfás levélhez nem lúvántatnék az ész"; ezek meg-
tanulhatnák az édes néne leveleiből, hogy „miben áll a nyájas-
sággal és ésszel írott levél" (75. lev.). S a levélíró nem állhatja meg 
évődés nélkül: „a kéd bölcs és okos levelire hogy lehetne meg 
felelnem, nekem oly okos levelet nem kell írni" (96. lev.). 

Mikes rövid levelet sem szeret kapni: „a kéd könnyű, kurta é.s 
rövid levelét vettem; mentől ritkábban ír az ember, annál hosszabb 
levelet kellene írni, kéd ellenkezőt cselekszik, pedig nekem halálom, 
mikor rövid a kéd levele. Mikor tudom, hogy az egésség jó, akkor 
nem kíméllem kédet és a hosszií levelet meg várom, valamint az 
úr dolgát. Nó már nem haragszom, hanem a rövid levelet is ked-
\esen vettem ... " De a végén ő is hasonlóval fizet: „ magam 
szégyenlem micsoda, rövid levelet küldök, de ha rövid is, el keJl 
neki menni, egy pirongatás el fér a vállamra" (21. lev.). Levélíró 
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fantáziája szinte játszik a rövid és a hosszú levél kínálta szembe-
á llítás lehetőségével: „csak azért haragszom, hogy némelykor 
rövidek, holott soha hosszú levelet nem írhatna kéd nekem, és 
ollyan örömmel olvasom, hogy némelykor csak azért írok rövid 
levelet, hogy hamarébb vehessem a kéd válaszát" (56. lev.). Nem-
csak a levélfrásba, a levélolvasásba is bele tudja élni magát: 
„A kéd szép, de igen kurta leveleit kedvesen vettem, édes néném, 
mért kíván kéd ollyan gyönyörűségtől meg fosztani, amely egy 
pénziben sem telik kednek. A meleg házban nem mesterség írni, 
a kéd leveleit pedig a hideg házban is gyönyörűség olvasni" (39. 
lev.). Ezért aztán újra meg újra hangoztatja : „egy kevessé a levél 
igen kurta volt, de mit tehetünk rolla, a való, hogy én ahhoz nem 
szokhatom ... " (85. lev.) . Azért sem, mert a levél az időtöltés 
kedvenc eszköze: „még jobban tölteném, ha hosszabb leveleket 
írna kéd, mert még a nyúl farkánál is rövidebbek" (53. lev .). A saját-
jára mindig talál valami mentséget: „hová lehet annál szebb levél, 
ha 9·övid is" - írja egy valóban mesterien összehozott miniatűr 
levelében (102. lev.). Mikes remek stílusfantáziával dolgozik: „ha 
a levél lcitsid, a hír elég nagy" (107, 202. lev.) , s még fokozza a 
kontrasztot, „ha a levél igen kicsiny, a hír igen nagy" (159. lev. ). 

A rövid, kis (24. lev.), kicsid, s a hosszú vagy nagy {162. lev.) 
levélnek vannak olyan alkalmi változatai, szabályai, amelyekhez 
Mikes is tart ja magát. A levelezés első hevében könnyen meg-
feledkezik a gáláns modorról, hogy az a.sszonyt, az édes nénét 
„hosszú levéllel nem kell fárasztani" (13. lev.), mert így mentege-
tőzik : „annyi levelet írok kédnek és ollyan hosszú leveleket, hogy 
még essze teszi kéd a két kezit és úgy fog kérni, hogy ne írjak 
annyit, mert énnekem nincsen nagyobb gyönyörűségem, mint 
mikor kédnek írok. Jaj hazuttam édes néném, mert a kéd leveleit 
olvasni még nagyobb gyönyörífaég nekem .. . " (5. lev.) . . Ez a 
galantéria szabályozza Mikes tollát: „én pedig el végezem levele-
met, mert ha még hosszabb lesz, felit sem olvassa el kéd. Kérem 
kédet, büntessen meg kéd egy "/wsszabb levéllel" (57. lev.). 

Amikor „a hírek is meg fagynak", a „hideg házban" , „télben 
nem lehet hosszú levelet írni" (70. lev.), pedig ő „fagyosan" is 
örömest írna, de várni kell, hogy „a tenta meg olvadgyon" (155. 
lev. ). Az utazónak is van mentsége, mert „az útban "/wsszú levelet 
nem lehet írni" (132. lev.) . Régi bevett szabály, hogy „a szomorú 
dologról ne1n kell hosszú levelet írni" (48. lev.), s „minthogy e 
szomorú levél, azért most nem is írok többet, mert a 8ZO'J'YWrú 
levélnek igen rövidnelc kell lenni" (66. lev.). A bujdosó élet szüli 
az ilyen alkalmat: „a szomorú levélnek nem kell hosszúnak lenni, 
ez elég szomorú, mert itt a halálról kell beszélleni, azért el is kell 



végezni „ (67. lev.). A t orús hangulatból fakadt formula érzelmi 
tartalommal töltődik föl, amikor Rákóczi halála után írt levelében 
Mikes lelki állapotát levelező társára is átviszi: „el végezem ezt 
a levelet, mert magamot kesergetvén, kédet is keserítem; a szomo-
rúán írt levelek úgy jobbak, ha mentől rövidebbek" (115. lev.) . 
S mikor „könyves szemmel" fölidézte fejedelmének emlékét, meg-
ismétli: „meg mondottam, hogy a szomorú levélnek rövidnek kell 
lenni, azért el is végezem" (121. lev.). 

Mikes szépírói érzékkel, művészi ösztönnel teremti újjá, szemé-
lyes érzelemmel telíti a levéltípusokat, az édes néne leveleit is, 
ami a levelezésben lélektani kontrasztot, érzelmi hullámzást 
idéz elő, a levélíró stílusának pedig lírai színeket, életszerűséget 
kölcsönöz. Se szeri, se száma a sajátos mikesi levéltípusok fel-
bukkanásának: 
„nem is lehet ollyan gyönyörű leveleket másnak úgy írni csak kéd-
nek ... édes néném, ne kíméllyük egymást, hanem szűntelen ír-
junk egymásnak ... csak írjunk és ismét írjunk ... " (5. lev.). 
„mikor pedig a kéd leveleit olvasom, akkoron nincsen szükségem 
a hegedűsre, hogy tánczollyak, mert azt tudom, hogy mások is 
úgy tarttyák, hogy egy kedv szerént írott levél jobb egy táncznál" 
(18. lev.). 
„ma nekem köszöntő levelet kell írni" (40. lev.) , „az ú j esztendőben 
írott első levelet pompával kell végezni" (78. !ev.). 
„már egy nehány levelemre nem vehetek választ, mégis kéd 
panaszolkodik, énnekem kellene kígyót, békát kiáltanom kédre, 
mégis kéd ír ollyan haragos és tüzes levelet nekem, hogy úgy szikrád-
czott, amidőn olvastam .. . " ( 41. lev.) 
„Édes néném, meg bocsáss, hogy már tíz esztendőtől fogvást nem 
írtam. . . mit nyertem benne, azt hogy irtoztató pirongató levelet 
kelletett vennem a resttségem meg jutalmaztatására" (76. lev.). 
„egy keveset nevettünk a kéd panaszolkod6 levelén, mert kédnek a 
panasza is kedves" (87. lev.). 
„bé hivaták a postát a levéllel, amely csinált levél vala" (a. m. 
hamis, levélutánzat, 92. lev.). 
„hadd ne írjak már többé ollyan véres és kegyetlen levelet , mint a 
minap, úgy tettzett már, hogy a pennámban is nem ténta, hanem 
vér folyt" (94. Jev.). 
„a vezérnek írott búcsúzó levelét . .. " ( 117. lev.) . 
„az utolsó levelemnek utolsó résziben való utolsó végin meg lát-
hatta a füleivel. .. " (92. lev. - 16, 52, 56, 75, 112. lev.). 
„e sem igen nagy vigasztalásra való levél lészen, se semmi hfrt nem 
írhatok nénémnek ... " (141. lev. - 116, 118. lev.) 

A leveleknek egész panorámája bontakozik ki előttünk Mikes 
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Leveleskönyve olvasásakor. Számuk elérte az ötvenkilencet, amikor 
a levélíró, egyáltalán nem meglepő fordulattal, hanem az általa 
választott műformára jellemzően, már levélgyűjtemény kiadásán 
töri a fejét. De a galantéria szellemében csak az „édes néne" 
leveleiről beszél, ezzel is hitelesítendő képzelt levelezésének iro-
dalmi koncepcióját. „Én leg inkább azon búsulok itt, hogy hol 
nyomtassam ki a kéd leveleit; ha ollyan könnyen meg lehetne, 
amint a.ztot meg érdemlenék, nem kellene törődnöm, mert tizt 
tudom, hogy mások is gyönyört1séggel olvasnák ... " ( 59. lev. 
1725.) A következő évtizedekben levelei tovább szaporodtak, 
Leveleskönyve terebélyesedni kezdett. S végül egész tárháza lett 
a különféle levéltípusoknak, emlékeztetve a retorikai, elméleti 
jellegű kézikönyvek választékára, s még inkább az élő levéliro-
dalom családias, „kedves" és „nyájas" tónusú, természetes hangú 
leveleire. 

A „lettre familiere" erdélyi válfaja 

A családias levelezés elterjedésére már említettük a XVII. 
század végi levélíró hagyományokat, amelyekhez Bethlen Miklós 
magánlevelei is tartoznak. Apor Péter és Cserei :Mihály levelezése 
is besorolható a levélirodalomnak ebbe a folyton gazdagodó 
szférájába. A családi levéltárakba került misszilis gyűjtemények 
iránt megnyilvánult érdeklődésnek Rettegi György följegyzései-
ben is nyoma van: „ ... sőt csak egy pri vatus emberhez mások 
által hozzája küldött levelit is nagy aviditással szerettem olvasni, 
ha kivált régi volt ... " A literátus emberek között kialakult 
levelezések a „privatus emberek" kulturális magánügyeire is sok 
adalékot nyújtanak. Bod Péter egyik levelében pl. egyszerre négy 
könyvet kér Cserei Mihálytól, amelyeket úrnője, Bethlen Kata, 
„igen kívánna olvasni". Rettegi szerint is „felette igen gyönyör-
ködött a könyvek kinyomtatásában s az könyvekben. Amint 
mondják olyan magyar könyvekből álló bibliotecát gyűjtött volt, 
melyben találtatik 300 darabból álló magyar könyv." De ő maga 
is levelezett könyvek kölcsönzése és megszerzése ügyében. 

Erdélyben is voltak levelek, amelyeket kéziratban köröztek 
egymás között, egyes anekdotaszámba menő levelek kuriózumként 
még Hermányi Dienes József gyűjteményébe is bekerültek; az 
anekclotaíró meg is örökített egy ilyen frappáns misszilist: „Vet-
tem leveledet, ördögadta! Í rod, hogy pápistává lettél, kutya-
adta! I sten tőled! Ördög veled! Apád, Serédi Benedek." (111. sz.) 
Az erdélyi levélkultúra emlékei jelentős, föl nem tárt forrás-
anyagra mutatnak. Ebből, mintegy kevésbé me.gvilágított hát-
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térből, emelkedik ki - a Németh László által találóan „erdélyi 
Sévigné asszony" -nak nevezett emlékírónő - Bethlen Kata 
levelezése. 

Gr. Haller Lászlóné, majd Teleki Józsefné, 1732-től.ÁJ:va Bethlen 
Kata, özvegységének magányos éveiben vált alkalmi levelezőből 
rendszeres, érett levélfróvá, sőt levélgyűjtővé. Ekkor az Olt 
partján fekvő hévízi és sorostélyi birtokain, fogarasi udvarházá-
ban élt. Bár női levélíró elődei között a főt'u·i levélstílusnak voltak 
már jeles képviselői, mégsem akadt előtte olyan főnemes hölgy, 
akinek a levelezése ennyire megközelítette volna kora művelt 
köznyelvi, irodalmi nyelvi szintjét, kifejezési tökélyét. Levélíró 
művészetét mintegy két és félszáz fennmaradt misszilis leveléből 
ismerhetjük meg. 

Bethlen Kata, Bethlen Miklós kancellár unokája, jól ismerte 
a magyar nyelvű levélírás erdélyi hagyományainak kéziratos 
emlékeit, a társas érintkezés szertartásos patriarchális és kötet-
lenebb családias, atyafias módozatai. Helyenként megtartja a ba-
rokk levélre jellemző hosszadalmas udvariassági formulákat ; de 
rátermettségével, a levélírás gyakorisága által, a kiművelt női lé-
lek hajlékonyságával s természetességével levetkőzi a régies levél-
stílus darabosságát. Ez fokozatosan következik be, „árvaságának" 
hosszú esztendeiben, amikor atyafisága körében társaságra találva 
életfunkciót nyer, társadalmi kapcsolatot és emberekkel való 
találkozást helyettesít a levél, s irodalmi kifejezést egyenget 
személyes mondanivalója formába öntésére. 

A levélíró szíve örül „egy igen szép atyafiságos levél"-en; 
szívesen veszi a „vigasztaló", „látogató" leveleket; „köszöntő" és 
„hívogató" leveleket küld, s van úgy, hogy „szomorú" levéllel 
válaszol. Kedélye élettel tölti meg alkalmi levéltípusait, levelezé-
sét. „Iga.zán levélhang minden szónokiaaság nélkül. . . Irodalmi 
szándéka nem lehetett e levelekkel, nem úgy, mint Mik.esnek vagy 
később Kazinczynak; az író azonban kimutatta magát irodalom 
nélkül is. Leveleiből könnyű volna egy kisebb gyűjteményt össze-
állítani, a Mikesével vetekedőt." (Németh L.) Az esszéíró jó 
érzékkel ragadta meg a levél.írónő irodalmiságának titkát. A pár-
huzam, ha kissé túlzó is, nem erőltetett. Valóban van ebben a; 
levelezésben, különösen a Teleki Pál öcsém urammal és R áday 
Eszter menyemasszonnyal váltott levelezéskötegben néhány ked-
ves, „mikesi báj " -jal és részletességgel, már-már kedytelésből 
fakadó levél, s a levélírás örömére valló eleven részlet. Atlagosan 
magas szi nt.ű levélíró teljesítménye a bizonyság, hogy az irodalmi 
érdekű misszilis levélírás Erdélyben nemcsak folytatja a hagyo-
mányokat, hanem újat is teremtett a XVIII. század első felében. 
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A családias „lettre familiere" típusú levelezésnek Bethlen 
Kata - Mikes K elemen mellett - legkiválóbb hazai képviselője. 
Íráskészsége jó érzékű stilisztára vall. S ha nem is tudott meg-
szabadulni az elnyújtott, bonyolult szövéslí. mondatok nyiígétől, 
meglepő a törekvése a nyelvi egyszerűségre, eleganciára, válasz-
tékos levélírásra, ízes népnyelvi fordulatok alkalmazására. Misszi-
liseinek irodalmiságát társalgássá finomuló közvetlensége, egyéni-
ségének gazdagsága, nyelvi kifejezőkészsége is táplálja. A minia-
tíír prózai míiformának egyik legsajátosabb vonásaként az „én" 
megnyilatkozását, a pszichológiai jelleget jelölhetnénk meg, ami 
az erdélyi levélírónő közlésmódjára, levelezésére annyira jellemző . 
Benne is, akárcsak imádságíró és önéletíró elődeiben, a hosszú és 
termékeny levélírói gyakorlat fejlesztette ki a nagyobb igényű 
irodalmi mű megkezdéséhez szükséges bátorságot, beillesztve 
számos levelét is vallomásszerű önéletírásába. 

A magyar levélműfaj érdekessége, hogy egymásba fonódó két 
ágazatának legművészibb képviselői erdélyiek voltak. Mikes a 
misszilis irodalmi levéllé történt fejlesztésével, Bethlen Kata 
frodalmi érdekű misszilis levelezésével nyerte el a pálmát. 

* 
A levél a barokk történelmi portréfestészet divatos kellékévé 

vált már a XVII. században. I. Rákóczi György fejedelem képén 
is megtalálható: jobbjában jogar, baljában levél. (Joannes Meys-
sens egykorú rézmetszete. lVIagyar Történelmi Képcsarnok.) 
Batthyány Boldizsár XVTI. század végi portréján a kellékek 
között a főúl'i lakosztályból egy ferdén beállított asztal, padló-
kockák, a háttér csavart barokk oszlopa s a félrehúzott díszes 
függöny mellett még „kalamáris és toll s levél" látható. A XVIlI. 
században is divatozik a levél; Dorfmeister István (1729 - 1797) 
Házaspár arcképén (Bp. Szépművészeti Múzeum) a férfi bal kezé-
ben levelet tart. A kuruc fejedelem udvari festőjének későbbi 
képein is látható. Br. Podmaniczky Jánosról festett képén a bal 
kéz egy csatos kötésű felállltott könyvön píhen, s a kézben vörös 
pecsétes, felszakított levél „cito, cito" felirattal. (1724. Szép-
művészeti Múzeum.) Mányoki egy másik képén, Rákóczí egykori 
kancellárját - talán a köztük létesült levelezés szimbolizálására -
levéllel a kezében örökítette meg (1726). Ráday Pál baljában zárt 
boríték, rajta a címzett : A Monsieur 

Monsieur Ádám Mányoki 
Pr. Vienne a Dresde. 

A francia címzésnek ez a divatja a legjobb magyar levélírónál is 
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megfigyelhető, hiszen Mikes is így címezte meg a borítékot gr. 
Mikes Istvánnak: A Monsieur 

MonsieUl' Comte 
de Mikes 

en Transilvanie. 
„Az ábrázolt kezében tartott levél hazai specialitás, Mányoki más 
képein nem fordul elő ilyen formában, viszont a xvn. századi 
hazai portrékról jól ismeretes. " (Garas K. 1955.) 

A levélírás terjedése, divatozása a XVill. század első felében a 
társadalmi érintkezésben betöltött funkciójának erősödését jelzi. 
A magyar nyelvű írásos gyakorlat elterjesztését elősegítő levelezés 
művelődéstörténeti jelentősége megnőtt. Az irodalmi írásbeliség, 
ízlés- és stílustörténet szemszögéből értékelendő levélirodalom 
hatalmas méretű forrásanyag, hiteles, kordokument um. Össze-
gyűjtésével, kiadásával, feldolgozásával, nyelvi, irodalmi értékeivel 
a kultúrtörténet is gazdagodik. 

A magyar levélműfaj történetének megírása még sok munkát, 
elmélyült kutatást igényel mindkét műfaji ágazatban. Az irodalmi 
levél vizsgálata terén a hazai szakirodalom éppen úgy nem bővel
kedik eredményekben, mint a misszilis levelezések irodalmi szem-
pontú tanulmányozása területén. Az ilyen irányú tanulmányokat 
régóta hátráltatja a kéziratos levélirodalom szétszórtsága, rende-
zetlen, kiadatlan volta, s némely régebbi kiadás elavultsága, 
mások gyííjteményes anyagának megbízhatatlansága. Ezekkel a 
nehézségekkel lépten-nyomon találkozunk a XVII. és XVill. 
századi. levélirodalom föltáró, értékelő munkája során; egyelőre a 
részlettanulmányok elmélyítésével jutunk közelebb a műfaj
tör téneti tematika összefoglalásához. 

IRODALOMJEGYZÉK 

J( iadásoJ.., - Levelezések - Forrdsgy1i.jteményel.: 

A teljesebb áttekintés kedvéért az éppen csak érinLett korai előzmények
re vonatkozólag is jegyzékbe vettünk n éhány fontosabb gyűjteményt; a 
XVII. századi levélíró h agyományokhoz többet is. A kiadások, szöveg-
közlések túlnyomórészt a misszilis levélirodalommal kapcsolatosak; v iszony-
lag k evés az irodalmi (fiktív) levélformát tartalmazó kiadvány. Egyes köte-
tek a XVI. századtól a XVIII. századig, részben a XIX. századig adnak be-
tekintést x·égi levelezésekbo, loveleskönyvekbe, levélgyűjteményekbe. 

Arpád-kori és Anjou-kori levelek, XI-XIV. század. Sajtó alá rendezte, 
bevezeLte, fordította és j egyzetekkel ellátta Makkai László és Mezey Ló&zló 
Bp„ 1960. 

Magyar humanisták levelei, XV -XVI. század. Válogattu, bevezetk és 
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a jegyzeteket készítette V. Kovács Sándor. Ford. Boronkai 1., Hegyi Gy., 
Kapitánffy I., Salánki J., Szepessy T. Bp., 1971. 

KereszLyen Seneca. Az a.z L. A. Seneca, Leveleib61 ki-szedegetett, És 
XXXVIII Részre osztatott Keresztyeni viragok ... /Flores christianae/ Bécs; 
1654. -Justi Lipsii Flores Senecae ex ... epistolis et libris philosophicis ex-
cerpti. Posonii, 1746. 

Magyar frók levelei. Közli Fábián Iatván. Bp., 1938. (XV -XVIII. sz.) 
.Régi magyar levelesláda. Válog. Lampérth Géza. Bp., 1919. 
l\llagya.1· Leveles Tár 1. Négyszáz magyal" levél, 1504-1560. A i·égibb 

ruagya.1· közélet, erkölcsök, történet és nyelv ismeretének előmozdítására.. 
Közli Szalay Ágoaton. Pesten, 186 1. (A kötetbe fölvett ko1·ai kelt.ezésu leve-
lek kéziratán Jakubovich Emil vakaráeokat, javításokat fedezett föl a. dátu-
mokban. Vö. Magyar Nyelv 1919. XV. 123.) 

Magya.1· Leveles Tár II. i\Ia.gyar hölgyek levelei, lól5- J 709. 1\:ia.dja. 
Deák P'arkaa. Pesten, 1879. (499 levelet tartalmaz.) 

Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei, Hi31- 1547. 
Mályuaz El~mér folytatólagos közlése. Levéltári Közlemények, 1923. l 26 -
149. 1924- 1928. 1929. 231-277 (befejez6 közlemény). 

Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Szerk. Károlyi Árpád és Szalay 
J6zae/. Bp., 1882. 

Báthori István fejedelem és lengyolkirály levelezése. I -II. 1556-1586. 
Kiadja Veresa Endre. Kolozsvá1', 1944. 

A budai pasák magyar nyelvű levelezése. I. 1553 -1589. Szerk. '.'l'akáta 
Sándor, E ckhart Fen~nc, Szekfű G-tjUla. Bp., 1915. 

KóL vitéz nemesúr, Telegdy Pál és János levelezése a XVI. század végéről. 
Kiti.dja. Eckhardt Sándor. Bp., 1944. 

Bethlenfalvy gr. Thurzó György levelei nejéhez Czobor-szentmihályi 
Czobor E rzsébethez. I. 1590-1600. II. 1601 -1616. Kiadja Id. yr. Zichy E. 

Kisvárdai Telegdy Kata, Nyáry Pálné levelei 1596-ból. Országos Levéltár 
Zichy család levt. P - 707. Missiles No 8450. (Vö. I tk 1972, 620.) 

Erdélyi levelek a XVI. századból. Közli Szabó T. Auila. Magyar Nyelv 
1962. 490 - 493. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1962. 373 -
376. Magyar Nyelv 1963. 92- 94, 360- 363. 

Rógi magyar frók és prédikátorok kiadatlan levelei. I. Il. lD. közlemény. 
Közli K ováca Sándor Iván és lfolcaár Péter. Irodalomtfü'Léneti dolgozatok 
48., 5:3., 59. Szeged, 1967. 1968., 1969. 

Egy korosztyén prédikátortul S. T. D. P. P. (Pázmány P.) az kassai neve· 
zetes tan!Lóhoz Alvinci Péter w·iunhoz iratoLt öt szép levél. Pozsony, IG09. 

Alvinczi Péter Egy tetetes, neve vesztett l">ápista. embertvel ... küldetett 
színes öt Levelekre . .. való Felcleti. Debrecen, 1609. 

Pó.7.mány Péter első magyar levele. Történelmi Tár 1887. 75- 76. - Páz· 
mány P éte1· összegyűjtött levelei. I-II. k. Kiadja. Hanuy Ferenc. Bp., 1910 -
1911. - Pá7.mány Péter Epist.olae inedit.ae. Kiadja. Galla Ferenc. Vác, l 9;j6. 
- l'ázmány P. kiadatlan levelei. Közli Iványi Bé/,a. Bp., 1943. 

B ethl.:in Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. Kiadja: S zilá{flJi 
Sándor . .l'esL, 1879. - Bethlen Gábo1· levelei. Közli Károlyi Árpád. Buda-
pesti Szemle 1880. 22, 252-294. - Bethlen Gábor levelei Illésházy Gáspár· 
hoz, 1619-1629. Szerk. SzádeczL11-Ifordo88 Lajoa. Bp., 1915. 

Galántai Eszterházy Miklós munkái. Kia.dja és bev. Toldy l ' erenc. P esL, 
1852. - Gr. Ei;zterhár.Gy Miklós levelei, 1626-1645. Közli Ráth Károly, 
TfüLénelmi Tár 1861. 3- 211. - EszUlrházy .M. levelei Nyáry Krisztinának, 
1624-1639. Közli Merényi Lajos. Töl'Lénelmi Tá1· 1900. 16-60, 264-295 
(14 7 levél második feleségéhez, Thw"LÓ Imre volt özvegyéhez) . .Eaztorhá?.y 
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.M. űjabb levelei Nyáry Krisztinához. Közli Merényi L. TT 1901. 364-386, 
4 1-512. 

Szenci Molnár Albel't naplója, levelezése és irományai. Kiadja: Dézsi 
Lajos. Bp., 1898. (Levelezés a 87 - 400. lapon.) 

Ismeretlen irodalmi levelek a Ba.tLhyány-levéltárból. Közli Jenei Ji'erenc. 
Irodalomtörténeti Közlemények 1960. 687-692. (8levél1612-1654. évekből.) 

Rejtelmes levelek I. Rákóczi Gyöl'gy korából. Megfejtette és közli Ötvös 
Ágoston. Kolozsvár, 1848. - Levelek és okiratok I . Rákóczi Gyö1·gy keleti 
összeköttetései történeté.hez. Kia.dja Szilágyi Sándor. Bp., 1883. -I. Rákóczi 
Gyfügy és a Pol'ta. Levelek és fratok. Szerk. Beke Antal és Barabás Samu. 
Bp., 1888. 

A két l'tákóczi GyÖl'gy fejedelem családi levelezése, 1632- 1660. Szerk. 
Szilágyi Sándor. Bp„ 1875. 

II. Rákóczi György és az európai diplomácia. Kiadja Szilágyi Sándor. 
Bp., 1875. (Diplomáciai levelezés 1648 - 1660.) 

Veresmarli Mihály Intő s Tanító Levele. Pou;ony, 1639. (RMK I. 697. sz.) 
Vitnyédi István levelei. Kiadja. Fabó András. Magyar Történelmi Tár, 

Szerk. '1'oldy Ferenc. 1871. XV -XVI. k. 
A két Zrínyi Miklós körmendi levelei. Kiadja: Iványi Béla. Bp„ 1943. 
Gr. Z1·ínyi i\.Ii.klós összes művei. 1-Il. Kiadja Csapodi Csaba és J(laniczay 

Tibor. Bp., 1958. (319 ismert levéllel.) - Kiadatlan Zdnyi-levelek. Közli 
Csapodi Csaba. ItK 1962. 639- 657, 740- 756. (39 kiadatlan la.tin, magyar, 
horvát nyelvű levél.) - Jean Bérange1·: Zrínyi Miklós három olasz nyelvű 
levele. ltK 1971. 621- 624. 

Kemény János és Lónya.y Anna. levelezése, 1656- 1662. Közli 1.'óth Ernf>. 
TÖl'Lénelmi Tár 1900. 161- 218 (63 levél). - Kemény János fejedelem Ön· 
életin\sa. és válogat-0tt levelei. Kiadja, bev. és jegyz. V. Windisch Éva. Bp., 
1959. (Ism. Pe1-jés Géza: Századok 1963. 425-427.) 

Végvári levelek, 1660-1682.AzEKanyagából közlilzsépiEdit. Bp„ 1962. 
(lsm. Benczédy Lá8zló: Századok 1963. 710- 711. Zi111ányi Vera: Levéltári 
Közlemények 1963. 112.) 

Teleki Mihály le,·elezése I- Vili. 1656-1679. Szerk. Gergely Sámuel. Bp., 
1905 - 1926. 

Ti:lenha.t levél Gyöngyösi Istvántól, 1663 -1703. Adalékok a Thököly- és 
Rákóczi-kor iroda.lomtörténetéhez. Kiadja Thaly Kálmán. Pesten, 1872. 1. 
297-330. 

Gr. Erdődy György és Hákóezi Erzsóbet_csa.ládi levelezése. Vöröskői levt . 
a Pozsonyi Álla.mi Levt. Sítat~1y Slovo11sky Ust,1·edny Archiv Bratisla.va. 

A bújdosók levéltára.. A gr. 'foleki rsalád mru:osvúsárhclyi lovéltúrúból. 
Kiadja Deák Farkas. Bp., 188:3. 

Késmá1·ki Thököly Imre és némely főbb híveinek naplói és om!Gkezoies 
írásai. 1686 - 1705. Közli 'l'haly f(. Pest,, 1868. Monumcnta. llungnriae His-
Lorica Scriptores XA7III. (1694. 1705. évi leveleskönyv; levelei il. Hákóozi 
Ferenchez.) - Késmárki Thököly ln:u·e naplói, leveleskönyvei s egyéb em-
lékezetes írásai. Közli Thaly K. Bp. 1873. i\lHHS XXIV. (1682-1685, 1691, 
170:3 - 1705. évi leveleskönyvek.) - Gr. Thököly Imre levelei. A gr. Teleki-
család marosvásárhelyi levéltárából. Közli Deák Farkas. Bp., 1882. - Thökö-
ly Imre fejedelem 1691-1692-iki leveleskönyve. Közli Thaly J(. Bp„ 1896. 
MHHSXXXIV. 

A Thököly-szabadságharc levéltára. L·ta. Maksay Ferenc. Levéllári Köz-
lemények 1955. 65- 79. 

II. Pet1·6czy István és P. Révay Ex·zsébet levelei. Közli Kovács Sándor. 
Magyu,r Proiestáns Történelmi Emlékek I. Pozsony, 1916. 
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Révay Kata Szidónia levelei férjéhez (Üstrosics Mátyáshoz), 1656 - 1 702. 
Közli Komáromy András. Századok 1888. 708- 81 1„ 880- 896. 

Magyar nők levelezése a. XVIT. századból. Közli Szilágyi Sándor. Történeli 
Lapok Kolozsvár, 1875. 7 - 11. sz. 

Egy magyai· diplomata levelezése bécsi fogságából. Közli K. Papp Mikl6a. 
Történeti Lapok 1874. (Gr. Bethlen Miklós levelei.) - Geber Antal: Gróf 
Bethlen Miklós bécsi fogságáról. 1708- 1716. ItK 1905. 168- 173. (1711. jú· 
ni usi csonka. levele feleségének.) - Lukinich 1 mre: Gróf Bethlen Miklós bécsi 
fogságáról. ILK 1906. 80 - 93. (16 levél 1708- 1714-ből, a gr. Bethlenek ke-
resdi levéltárából, gt-. Bethlen László küküllő m egyei főispánnak.) 

II. Rákóczi Fcl·enc levéltára. Archivum Rákóczianum Ser. I. 1- 12. Kiadja. 
Thaly K. ( J -10.) Pest, 1873- 1889. Lukinich Imre (11 -12.) Bp„ 1936. -
Archívum R. 12. Függelék 317-684 : Rákóczi kiadatlan levelei gr. Károlyi 
Sándorhoz. - II. Rákóczi Ferenc válogatot,t levelei. Kiadja., bev. és jegyz. 
Xöpeczi Béla. Bp„ 1958. (Ism. Esze Tamás: ItK 1960. 597 -602. Hopp Lwjos 
MTA I . OszLályának Közleményei X V. 1960. 252 - 258.) 

Lettres inédiLes de Rákóczi au baron de Besonval, ambassacleurde Franco 
i~ Dantzig (17 J 2-1713). Étucles sur Franoois II. Rákóczi prince des Tra.nsyl-
vanie. Pru: Émile Pillias. Paris, 1939. pp. 61-83. - L ettres de Franoois II. 
Rákóczi prince de Transylvanie a.u cardinal F ilippo-Antonio Gualterio 
(1 714 - 171 7). Politique et jansénisme. P ar B . Köpeczi. Act.a H istorica. V. 
1 958. 153 - 1 73. 

Rákóczi fojedelem és Sieniawska E libieLa (Lubom irska) hercegnő leve· 
lez6se (többnyfre kiadatlan francia nyelvű levelek). Listy Xcia Rakocego do 
Pani Krakowskiej. 1704. Sygn. Al·chiwum PubliC'me Potockich, nr 66. Cz. 
I . Fol. 266. Archiwum Glówne Akt Da.wnycb \Varszawa.. - Listy Ra.koczego 
Franciszka. II. do hetm. Sienia.wskiej z lat 1704 - 1712. Lett,res de Rakoci. 
Sygn. 2761. 2155. Fol. s . 190. Biblioteka.Muzeum Czartoryskich w Krakowie. 

A Rákóczi-szabadságharc levéltára. Írta Maksay Ferenc. Levéltári Köz-
lemények 1954. 94 - 129. 

II. Rákóczi Ferenc politikai levéltára. Í rLa Iványi Emma. L evéltári Köz-
lemények 1954. J 30 - 140. 

A Szepesi Kama1·a. levéltára a R ákóczi-szabadságharc idején. Írta Esze 
7.'amás . .Levéltári Közlemények 1956. 48- 73. 

A Rákóczi-szabadságharc történet.ének forrásanyaEa az erdélyi levél· 
Lárak ban és az ol'délyi udvari kancellária levéltárában. lrta Tr6csányi Zoltán. 
Levéltári Közlemények 1964. 194- 210. 

Kukizovi kitiJ.tvány, 171 l. Magyar Töt'tónelmi E mlékek V. Szerk. Szalay 
László. Pest, 1865. 365 - 395. 

Gr. Bercsényi l\'Iiklós és II. Rákóczi F erenc levelezése. Archívum Rákóczia-
1mm IV. 1876. (1704 - 1705). V. 1877. (1706- 1708). VI. 1878. (1710-1711). 
VII. 1879. (17 11 -1712). köteteiben. VIII. 1882. (1706- 1711) vegyes 
levelezés. 

Rákóczi Tár I-II. Történelmi érdekű naplók, emlékiratok, levelezések , 
pátensek ( .. . sLb.) II. Rákóczi l?erenc k orához. Szerk. ThaJ,y J{. P est, 1866-
1896. (A II. köLetben Bercsényi és gr. Károlyi Sándor levelezése 1703 -1711.) 

Galánthai és fraknói g1-. Eszterházy AnLal levelei feleségéhez, gr. Nigrelli 
l\'Iária Annához. Közli Szab6 István. Bp. 1940. 

Gr. Pekry Lőrinc levéltára.. Írta. Szádeczky Lajos. Századok 1908. 321-
324. - Pekry L . levele feleségének, Petrőczi Kata Szidónió.nak (1704). Gr. 
Kemény József gyűjteménye a volt Erdélyi Múzeum kézirattárában, ma a 
Román Akadémia Tör téneti Lovóltárába.n, Kolozsvár . Másik leveléről (1690) 
1. Antalffy Endre: Petrőczy Kata Szidónia. élete és munkái. Bp„ 1904. 62. -
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Pekry levelei Teleki Mihályhoz. OL Teleki-gyűjt. 14. 16. d. - Petrőczi Ka.ta 
Szidónia Teleki Mihálynak OL Teleki-család marosvásárhelyi levéltára 7. d . 
- Petrőczi K. Sz. levelei Ostrosics Mátyásnak és feleségének, Révai Kata 

Szidóniának, valamint Nádasdyné Thököly Máriának. OL Nádasdy-család, 
levelezések A. 191. és A . 344„ ill. Eszterházy Pál nádor (felesége Thököly 
Éva) iratai, 673. cs. 6418. Vö. még: ItK 197:.!. 336-339. 

Bottyán János vezénylő táboi-nok levelezései s róla szóló más emlékezetre 
méltó il'ások, 1685-1716. Közli '1.'haly KálmánArchivum R . IX. Bp„ 1883. 

Pápai János törökországi naplói. Sajtó alá rend. bev. és jegyz. B enda 
Kálmán. Bp„ 1963. 351- 389. („Pápat J. néhány levele", levelezése Isztam-
bulból Rákóczival, Rádayval és Va.y Adámmal.) 

Ráday Pál iratai I . 1703 -1706. Kiad. Benda K„ Esze T„ Maksay F., 
Pcipp L. Bp„ 1955. - Ráday Pál u·atai II. 1707- 1708. Kiad. Benda J(., 
Maksay F. Bp., 1961. Archívum R. XIII-XIV. (Recrudescunt és más k i-
á ll.ványok, pátensek, Theophilus, diplomáciai levelezés.) 

Lettres d'un Ministre de Pologne a un Seigneur de l'.l.!:mpire sur les affaires 
px·ésentes de la Hongrie. A Latisbone 1711. Magyarul : A Rákóczi-szabadság-
harc és Eu.róEa. Szerk. Köpeczi B. Bp„ 1970. (Egy lengyel királyi tanácsos 
levele, ford. Benda K.) 

Ráday Pál levelei feleségének, Kaja.ti Klárának. Ráday Pál iratai I. Bp„ 
1955. I. m . 43„ 70„ 135„ 215-16„ 218„ 264„ 267„ 274„ 284„ 318„ 324„ 
327., 434., 451., 460„ 468„ 483„ 506„ 538„ 567„ 593„ 595„ 597„ 602., 604„ 
684„ 698„ 704„ 731., 745. 

Csicseri Orosz Pál generális levelezése Rákóczival. OL Missiles Fasc. 50. 
(Orosz Pál levelei.) 

Kuruc kancelláriai iratok és levelek 1703 - 1710. (Rákóczi, Bercsényi, 
Orosz Pál, Károlyi stb. levelei.) Beregszászi Területi Levéltár. Za.ka.rpatszkij 
Oblasztnoj Goszudarsztvennij Archjv. 

Gr. Forgách Simon és Rákóczi Fel'enc levelezése Lengyelországban, l 711 -
l 7 l2. Rákóczi válaszlevelei Danckából. Biblioteka Muzeu.rn Cza1'toryskich 
Kraków. Sygn. III. 5929. (A fekete és piros pecsétes leveleken többnyire 
csak az iid vözlés és az aláfrás autográf.) 

Vay Adám és Rákóczi Ferenc levele'.Gése, Dancka -Párizs, 1712 - 1 715. 
Kemény-gyűjt. a kolozsvári volt EM kézirattárában, a mai Román Akadémia 
Történeti Levéltárában. (Rákóczi öt autográf levele Vayna.k; Vay négy 
leveléről történik említés, az J 713. nov. 6-án kelt megvan, vö. másolat át, 
Josephi Comitis Kemény Apparatus Epistola.ris Tom. XII. 1690- 18 L4.) 

Mikes K elemen Törökországi Levelek. Sajtó alá i·end. B isztray °'1Jula. Be-
vezetés Barta János. Bp., 1958. 7-41. 

Mikes Kelemen TörökOl'szági Levelek és M.i.sszilis levelek. Mikes K elemen 
összes művei I. Sajtó alá rend. Hopp Lajos. Bp„ 1966. 

Br. Apor Péter verses művei és levelei, 1676-1752. I-II. Kiadja Szá-
deczky Lajos. MHHS XXXVI, XXXVII. Bp., 1903. 

Bél Mátyás levelezése egy ola-sz tudóssal. Karrlos Tibor közleménye. 
Irodalomtörténet 1932. 99-103. (Mura.tori és köre.) 

Sopron megyei jobbágylevelek a XVIII. századból. Közli Takáts EndJre. 
Soproni Szemle 1955. 18-32. 

Jobbágylevelek. Összeáll. Ii. Balázs Éva. Bp., 1951. (XVI. sz. - 1848.) 
Ism. Vörös K . Századok 1952. 262-263. Bárczi G. MNy 1955. 381-84. 

Széki gr. T eleki József özvegye bethleni Befülen Kata g1.'ófnó írásai és 
levelezése. I-II. Kiadja Szácleczl.11-Kardoss Lajos. Bp„ 1922. 

Bod Péter levelei. Közli Kelemen Lajos. Erdélyi Múzeum 1907. 193-208., 
256 - 260., 328 - 335., 383 - 392. 
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Kultúrhút.ória - Nyelvkultúra - Levélírás 

Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp., 1931. és 1944. 
Mezey László: A kéziratosság századai. A könyv és a könyvtár a magyar 

társadalom életében. Szork., bev. Kovács lVJáté. Bp., 1963. 
Tstványi Géza: A magyar nyelvű [rásbeliség kialakulása.. Bp., 1934. 
ll!ezey László : Irodalmi anya.nyelvűségünk kezdetei ... Bp., 1955. 
I. Hajnal: Le Rőle socia.I de l'éoriture eL l'évolution ew·opécnno. R evue 

<le l'Institut de Sociologie Solvay Bruxelles, 1934. 
Barta I stván: Középkori szellemi művelődésünk és a külföldi egyetemek. 

R egnum 1937. 97 - 118. 
Ve„ess E~idre: Olasz egyetem eken járt magyarországi tanulók anya-

könyve és iratai. l 2l! I - 1864. Bp., 1941. 
.l<m DqJ>row.,ki : Krakk6 és a kmkkói egyetem szerepe a magyar kultúra. 

tö1·lénet ében. Tanulmányok a. lengyel - mugy11r irodalmi kapcsolatok köréből. 
Szerk. Hopp L. , Sziklay L. Bp., 1969. 55- 70. - Gerézdi Rabán: A krakkói 
egyetem és a ha7.ai művelődés. I. m. 1969. 71 - 78. 

Horváth János: Az irodalmi művellség megoszlása. Bp„ 1935. és 1944. 
Ho1·váth János: A reformáció jegyében. Bp., 1953. és 1957. 
Bárczi Géza: A magyar nyelv életi-ajza.. Bp„ 1963. 
Papp LászM: Magyar nyelvű levelek és okiratok formulái a XVI. század-

ban. Bp. 1964. 
Ila Bálint: Magánkancellál'iai ügyintézés és magánlevéltári i·endszer a. 

XVII. század első felében. L evéltári Közlemények H.l55. 123- 14-7. 
Papp László: H erceg Eszt;erházy Pál nádor kancelláriájának működése. 

1681-1713. L evéltári Közlemények 1942 - 1945. 310-344. 
Szádeczky L ajos: II. Rákóczi F erenc poslái. Magyar Gazdaságt.örténeti 

Szemle 1898. 244- 255. - Uó. Thököly Irru·e és a bujdosók postái. MGSz 
1898. 187 - 190. 

Gróf Eszterházy Anlal kurucz generális tábori könyve 1706 - 1709. 
Közli Thaly K. Bp., 1901. (Postaszolgálat, levelezés.) 

Thaly K: Iroda.lom- és m(velt,ségtörténeti tanulmányok a R ákóczi-korból. 
Bp., 1889. (Kw·uc kancellál'iai levelezósok, politikai és családi levelezések, 
levéltári utalások.) 

llennyei Vilmos: A magyar királyi poi]La Lör t.énete. Bp., 1935. 
A magyar bélyegek m onográfiája. l. Altalános rész. Bp., 1965. 2. Osztrák 

posta 1\lagyarországon. Írták: Kostyán Ákos, Kun György, Makkai László, 
Rend Ferenc. Bp., 1966. (Az 1. kötetben Vajda Endre: A posta.Wrténetei\Iagyar-
országon.) 

Bogdán I stván: A magya1·országi papíxiptw Wrténete. 1530 - 1900.Bp„ 1963. 
Bogdán István: Régi magyar mesterségek. Bp., 1973. 207. stb. 
Horváth Jánosné: Adatok az írósz01·elc használatához Magyai·országon a 

XII - XVill. században. Levéltá1·i Szemle 1964. 4. sz. 162-180. 
Demkó Kálmán: A felső-ma.gyaroi·szági városok életéről a XV - XVII. 

században. Bp., 1890. 
Gárdonyi .Albert: Vármegyei és városi levéltáraink a XVIII. száza.dban. 

Levéltári Közlemények 1942 - 1945. 187 - 196. 
Baán Kálmán: Kisnemes családok levéltárai. Levéltári Közlemények 

l 942-1945. 378- 383. 
Juk6 Zsigmmid: Az otthon és múvószoLo a XVI-XVll. századi Kolozs· 

váron. KC'lcmen-emlékkönyv. Kolozsvá1· - B i1karest, 1957. 361 -393. 
Garas J(lára: Magya1·országi festészeL a XVII. században. Bp„ 1953. 
Garas Klára: Magyarországi festészet a XVIII. században. Bp., 1965. 
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l' oit Pdl: Régi magyar otthonok. Bp., 1943. 
_lfor.~áry Lajos: A magyar társas élet. l'esl, 185G. 
Oottselig Gizella: Korrajz régi nugyasszonyok leveleiből a XV 1. és XVII. 

századból. Szeged, 1937. 
Takdts Sdndor: Magyar nagyasszonyok. Bp., 1926. 
Dedk Farkas: Forgách Zsuzsánna. Bp., 1886. 
Ipolyi Arnold: B edegi Nyáry Krisztina, 1604-1641. Bp., 1887. 
AUorjai Apor Péter munkái : Metamorphoses Transylvaniae. Közli K a -

zinczy GábOl'. Pest, 1863. MHHS XI. (Cserei Mihály kommentárjaival a 
levélfrásról.) 

M akkai László: A magyar nő a XVII. században. É let és Tudomány 1961. 
19. sz. 579 - 582. 

Bo~ula Ida: A nő a XVIII. század magyar társadalmában. Bp., 1933. 
Molndr Aladdr: A közoktatás törLóncte Magyarországon a XVIII. század-

ban. Bp. 1881. I. 
Bakos József: Adatok a magyar tanítási nyelv fcjlődéstörlénetéh<'z 1527 -

1790. Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve 2. 1956. 299 - 331. 
A magyar nevelés története a feudalizmus és a kapitalizmus korában. 

Szerk. Ravasz Jdnos. Bp., 1960. 
Eckliardt Sdndor: A francia szellem. Bp., 1938. 
Szatmd1·i István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. 

Hp„ 1968. - Szatmári I.: Irodalmi nyelvünk kialakulásának első szakasza 
és a nemzetté fej lődés. Valóság 1966. IJ. 10 - 20. 

Pciis Dezső: A magyar i1·odulmi nyelv. MTA I. OszLályápak Közleményei 
IV. 195:!. 425 - 466. (Utalás Mikes nyolvóro 446„ 448.) Es vi ta 467 -486. 

Benkó Loránd: A magyar irodalmi frásbeliség a felvilágosodás korának 
első szakaszában. Bp., 1960. 

Farkas Vilmos: Hely,esírásunk hangjelölés-rendszerének töl'léneLe. Bp„ 
1!)71. Nyelvtudományi Ertekezések 74. sz. 

IRODALOM 

Bán Imre: Irodalomelméleti kézikCinY'·ck i\fagyarországon a XVI-XVIlJ. 
szúzadban. Bp., 1971. (Retorika - levélírás - levélmúfa.j.) 

Fo1·mulao solennes styli in cancellnria, euriaque regum, foris minoribus 
ac loeis credibilibus, autbonlhicisq110 regni Hungariae olim usit ati. E d. 
Mrirflinus Georgius Kovachich. Pesthini, 1799. 

P'ierre Mesnard: L e Commerce épisLolail'e, comme expression sociale de 
l'individualisme hwnaniste. Individu et société a la. Renaissanoe. Colloque 
inLerna.tional tenu en avril 1965. Bruxelles - Paris, 1967. 15 - 31. 

Be1'rtard Bray: L'art de la lettre amoureuse. La H a.ye-Paris, 1967. 
1111. Ro~tan: La lettre. Évolution du genre. Paris s. cl. (1902). 
Ste/a1iia SL"Warczynska: Teoria. listu. Lwów, 1937. 
Ph. Kramer: Űber den Bdcf. Ein Versuch. Neuphilologische :\Iitteilungen 

1943. 161-193. 
Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora. Bp., 1955. (Humanista 

lt•vélú-ók jellemzésével.) 
,1tfoholi-Emu.9zt Hanna: A humanista levél. Egyetemes Philológiai Köz-

löny 1947. 22- 35. 
f.,ampérh Géza: A magyar levélírás kezdete. Századok 1918. l - 21 . 
. Jakubovich Emil: A legrégibb magyar misszilis levél. Magya1• Nyelv 1925. 

XXI. J 14 - 120. 
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Bakács Iswárr, : A Misszilis. L ovóltád Közlem ények 1966. 17 - 31. 
Lőrincz Jenő: Adalék a XVI. századi magyar levélstílus történetéhez. 

llagyar N yelv 1962. 470-472. 
Eckluirdt Sándo1·: A legrégibb para.sztlevolek nyelve és stílusa. Magyar 

.Xyelvór 1950. ll3- 123. 
Pécsi Annci: Az eJ'délyi kancellá ria első formuláskönyve. Bp., 1938. 
Bónis Gyö1·r1y: Valentiny A. Jacobínus János erdélyi kancellár formuláf.l-

könyve. (1602) Cluj-Kolozsvár, 1947. 
Kavinczy Ferenc: St.ilisztíkai példák némclly régibb levelekben. 

Zemplény vármegyének levéltá1-jából. Felső Magyarországi Minerva 1825. 
-l 75 -480. (II. Rákóczi Gyfügy, r-r- Csáky IsLván, ·wesselényi Ferenc levelei. ) 

A1·any János összes művei X. P1·óz11i művek J. Szerk. Kel"esztury Dezső . 
Rp., 1962. 482. és Mikesre 492. 

J(laniczay Tibor: Zríny i Miklós. Bp. , 1964. 521 - 24.., 694- 702., 719 - 28. 
llfikó Pál: Nóí m agyar levélsLllus n, XVIJ . szá:r.aclban. Székclynrlvarhcl.'·· 

1896. 
Angyal Dávid: A XVTJ. század lrwóli rodalma. A magyar iro<lalom tü1·-

ténete. Szerk. Beöthy Zsolt. Bp„ 1899. I. 34 7 - ~52. 
L. Hopp: Les Problemes du genre épistolaíre a l'époque du Baroque eL 

du Classicisme fran9aís . A cta Litteraria V . 1962. 390 - 398. - Le Genre 
ép.istolaire hongrois et ses 1·apports eW'opéens. Littérature hongroise -
Littérature européenne. Réd. István S6tér et Otto Süpek. Bp., 1964. 191 - 218. 

Feu Monsieur de VaumoriMe: Lettrés sur toutes sortes de sujet, avec 
des avis sm· la. maniere de les écrire, et des réponses sur chaque espece de 
Lettres. Tome I-II. A Paris, 1714. 5. é<l. (Vö. a bevezető részL.) 

A francia levélmüfajra vö. 13iblio~raphie de la littérature fran9aise du 
dix-septieme siecle. Par A lexandre uioranescu. Pa1·is CNRS 1969. I. 171. 
III. 1847 - 1858. (Lettres, Anthologies, Éditions, Études, Épistoliers, etc.) 

A kuruc fejedelmi kancellária formuláriumaira vö. Archívum Rákóczia-
num I. Bp. 1873. 233 (Apprecationes Hungarioae). És Ráday Pál iratai II. 
1707 -1708. Bp., 1961. 25. 

B. Köpeczi: Franco.is Rákóczi et sa connaissance du fran9ais. Mélanges 
offerts a Aurélien Sauvageot pour son 75~m• anniversaire. Bp ., 1972. 147 -
164. (Rákóczi, l'épistolier.) 

A magyar irodalom története 1600 -1772. Szerk. Klaniczay T. Bp., 1964. 
II. 181-182. 211, 346, 378 - 379, 391, 514-527 stb. (Zrínyi, K emény J., 
B ethlen M., Rákóczi F., Mikes K., Bethlen K ata levélíró munkássága.) 
Jankovics József: A levélíró B ethlen Miklós arcképéhez. Acta Historiae 
Litte1·arum Hunga1·icarum Szeged, 1971. T . X-XI. 163 - 167. 

NémethLászló:BethlenKata.KeletNépe 1940. Kisebbségben II. 285 - 316 . 
K irá!,y György: Mikes levélformája. Irodalomtörténet 1913. 260-271. 
Zolnai Béla: Mikes Kelemen. Minerva 1930. 53-79, 165 - 198. 
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SZÖRÉNYI LÁSZLÓ 

A JEZSUITÁK ÉS A MAGYAR HONFOGLALÁSI 
EPIKA FORDULATA 

Zrínyi és .Attila 

Zrínyi Miklós két epigrammája idézi fel Attilát. A hun király 
mindkettőben egyes szám els<S személyben szólal meg. Előbb múlt 
időben összegezi világtörténeti pályáját, majd jelen időben és 
jövő értékű ható igével kjjelöli jelentőségét: 

1. 
Isten haragjának én szelleti voltam 
Mikor ez világot fegyverrel nyargaltam, 
Vércataractákat karddal árasztottam, 
És mint egy villámás-földet megfutottam. 

2. 
Én vagyok magyarnak legelső kfrálya, 
U tolsó világrészrül én kihozója! 
Én lehetek tehát magyarnak példája, 
Hírét s birodalmát hogy nyújtsa szablyája.1 

Az első szerint Attila I sten haragjának „szelleti" volt. A szokat-
lan metafora az európai történeti gondolkozás sztereotip Attila-
képét, az „Isten ostorát" formálja át. „Ostor", „pöröly" helyett 
isteru „szellet" (Spiritus, flamen Dei) lesz a lírai hősből, aki ez-
által lehetőséget kap arra, hogy a futás, nyargalás, vérárasztás 
képeit zökkenésmentesen vonatkoztathassa magára. És hogy le-
tisztítson magáról minden zavaró gondolattársítást: ugyanis Isten 
- feladata végeztével - eltöri vesszejét, elhajítja ostorát. Hiszen 
az „Isten ostorának" az a történeti koncepciója, amelyet eredeti-
leg a keresztény népeket sanyargató barbár támadások tényét és a 
feltétlen érvényű isteni igazságosságot össze~yeztetendő alakított 
ki, még Attila előtt, Szent Agoston, az Oszövetsé(J prófétáinak 
Kürosz-képére támaszkodva - természetszerűleg végül is abba 
torkollik, hogy Isten az eszközül használt pogány barbárt elvetj 

1 Zrinyi Miklós: Összes Művei I. Bp., 1958. 390. A kölLő epigrammá.ival 
a lig foglalkoztak, vö. I(laniczay Tibor: Zl'lnyi Miklós. 2., á.td. kiad. Bp„ 
1964. 360. 
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és megalázza. Zrínyi Attilája viszont mit sem tud alárendelt esz-
köz-mivoltáról, jövőbeli elkerülhetetlen pusztulásáról; azzal, 
hogy az isteni harag viharos lehelleteként söpör végig a világon, 
magasztos szentségre emelkedik. A szentlélek jelk~péhez, a 
pünkösd i tisztító szélhez hasonul, csakhogy apokaliptikus jel-
leggel felrnházva.2 A J elenések könyvében a hetedik, végslS pecsét 
feltörését követi a korábban lekötött négy szél kitörése, a világ-
vége eljövetelét bevezető földrendít(S vihar. Attila tehát apokalip-
tikus lovasként, Isten haragjának t isztító viharaként száguldott 
végig a világon. 

Minden rossz mellékíz nélkül. Hiszen, mint a második epigram-
mában maga mondja, ő, aki a világnak pusztítója volt, a magya-
roknak első királya és jótevője, a honszerző és gyarapító, máig 
elevenen ható példa. Míg az előző az összeurópai, keresztény 
Attila-sztereotípiát magyar szempontból korrigálta, egyértelműsí
tette, ez a külön magyar Attila-képet á llítja a Zrínyi által elkép-
zelt nemzeti monarchia szolgálatába.3 A kettő együtt, noha csírá-
ban, hiánytalanul tartalmazza a későbbi hun és honfoglalási 
eposzok alapelemeit: ősi katonai dicslSség, világhír, honfogla lás, 
birodalomalapítás és -gyarapítás. 

Nem csupán az „I sten ostorának" zavaró kétértelműségét szün-
tette meg, hanem a testvérgyilkosság mocsk ából is kimosta Msét. 
A két eWzőt ugyanis kiegészítette a Buda című epigrammával: 

Mely rosszul lakhatnak egy királyi székben 
Méltóság és egy ész, az mely engedetlen, 
Rólam és Remusról példát vehet minden 
Vesztő, mert nem fértem az bátyám székiben. 

Attilánál el(Sbb szó sem esett Budáról: itt maga a „vesztő" 
mondja ki maga fölött az ítéletet, Remuséval kötve össze példázat-
ban a maga sorsát. Remus ugyan a római hagyományban át-
ment azon a metamorfózison, amelyen majdan Buda is: Horati-
usnál a hetedik epodusban a vétkes testvérharc, a sosem szűnő 

2 Vö. Ján. Jel. 3. 8. és Ap. Csel. 2. 2. A 8zelletről vö.: Szarvas Gábor -
Simonyi Z8igmond: Magyar nyelvtörténeti szótár. Bp., 1893. ill. 14 2. (Kül. 
e. Keszthelyi Kódex 29.-et, a XVII. zsoltár fordítását.); és Végh J6zsef: 
Szellet. MNy XLIX. (1953.) 480-483. 

s A nemzeti és összeurópai Attila-képről 1.: Eckhardt Sándor: ALWa. a 
mondában. - Attila. és hunjai. Szerk. Németh Gyula. Bp., 1940. 143- 216. 
Vö. Ballagi Aladár: Attila. bibliográfiája.. (ItK 1892. 229-269, 410-430.) 
és GulyásJ6zsef: I tK 1932. 194 - 196.; HoroáthJános: A hun-történet. és szer-
zője. I tK 1963. 446 - 476.; Szúcs Jen(} : Társadalomelmélet, politikai teória 
és történetszemlélet Kézai Simon Gesta Hungarorumábun I-II. Szúza<lok 
1973. 569-641., 823-878. 

56~ 



belviszály ősjelképe lesz a testvérgyilkos Romulus leütött öccsének 
"ére - Zrínyi azonban nem törődik ezzel a beállítással, hanem 
csak nemzeti abszolutista Attila-képnek árnyalására használja a 
testvér mellékfiguráját. Egyértelműen Macchiavellit követi, aki 
felmentotto Romulust, hiszen a közjó érdekében ölt, azért hogy 
kjzárólag a saját kezében összpontosítsa a hatalmat.4 

Zrínyi Attila-képe sokszoros összefüggésben van epikus és 
történeti koncepciójával. A'/, Obsidio egyik eszmei alappillére az 
„Isten ostora" gondolat. I sten az elpártolt magyarokat veri 
büntető vesszejével, Szulimánnal. A török szultán egészen Attilára 
emlékeztető vonásokkal van felruházva: 

Ama nagy SzuJimánnak hatalmas karját, 
Az kinek Európa rettegte szablyáját. (I. 2.) 

Isten haragjában felemlegeti korábbi jótéteményeit, többek között 
a jelenlegi haza megszerzését: 

Magad te tekintsd meg körösztyén világot: 
Nem találsz azok közt kivel tettem több jót; 
Kfüoztam Scythíából, mely nékik szűk volt, 
Az én szent lelkem is üreájok szállott .... (I. 13 - 17.) 

Kimondja rettenetes végzését, amelyet azonban azzal enyhít, 
hogy ha a magyarok megtérnek, büntető vesszejét eltöri (I. 24.). 
Az eposz végén a pokolból felidézett Ali erősíti meg az előbbiekre 
ráechózva Isten immár beteljesedés előtt álló végzését: 

Nem örül az Isten bünt-Otő-vesszőben. 
Mi voltunk, ám küldött minket örök tűzben. (XIV. 63). 

Alderán varázslatának csúcspontján, a legnagyobb erőkifejtéssel 
tudja csak felidézni Alit, a „Csigolyák Urának", a Zü-'1-faqarnak 
(Zdnyinél zöldfikarnak) hajdani rettenetes villogtatóját, a muszlim 
világbil'odalom megalapítóját. A varázsos kard, amely a badri 
csatában elesett egyik mekkai hitetlentől került a próféta birtoká-
ba, majd tőle vejéhez, Alihoz: egyfajta Isten kardja.4/a Olyan, mint 

' Macchiavelll: Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. IX. fej. Zrínyi 
Mátyással kapcsolatban is fölveti - és Macchíavelli szellemében eljárva 
oldja meg - a testvérgyilkosság lehetőségének kérdését, l. Klaniczay Tibor: 
i. m. 572., vö. 437. . 

4·• Vö. E. Miuwoch: Dhu 'l-Fákar. The Encyclopaedia of Islam. New 
Edition. Ec.1. by B. Lewis, Ch. Pallol, and J. Schacht. Leiden -London, 
1965. 2:J:J. 
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amellyel hajdan Attila hódította meg a viJágot. AJderán Alit, a 
hajdani „Isten ostorát" a jelenlegi „ostor'', az Attila vonásaival 
fölruházott Szulimán segítségére hívja. Az isteni mandátum le-
jártát mi sem jelzi jobban, minthogy- a Zöklfikar porrá lett. 
CXIV. 66.) 

Zrínyi keresztény hős, választott nép vezére az eposzban. A vá-
lasztott nép bűneiért vezekel, mint Jézus a zsidókért, illetve az 
egészem beriségért. Tevékenysége imitatio Christi. Az Attila-allúzi-
ók tehát személyére használhatatlanok, azok mindenestől, nemzeti 
tartalmuktól megfosztva, az összeurópai sztereotípiának megfelelő
en, átszállottak Szulimánra, illetve akalifaságban és Isten-ostorság-
ban elődére, Alira. Attila „magyar" aspektusát, a honszerzést 
Isten közvetlenül magának tulajdonítja. A szkíták azonban így is 
kivételezett bánásmódban részesülnek: a legnagyobb pogány hős 
nem a háttérben maradó török császár, hanem a tatár Delimán. 
Az ő hada olyan, mint az első epigrammában Attiláé (I. 70.). 
A perekopi, Maeotis mellett lakó tatár azonban a kor terminoló-
giájának megfelelően, a többi tatárhoz hasonlóan „szkíta". Az an-
tik történetírás óta folyamatosan a korábban ott élő népek elneve-
zését ruházták rá egy adott terület lakóira. Így lettek a hunok, 
avarok, magyarok stb. után a scythiai tatárok is szkítává. A sereg-
szemle tatárokat bemutató részében alkalmazza is Zrínyi a tatá-
rokra az ősi szkíta hadi dicsőség minden hagyományos kellékét. 
Ellepik a földet hangya módon, ahol csak megfordultak, mindent 
meghódítottak, illetve elpusztítottak, még a törököket is majd-
nem megrontották. (I. 93 - 96.) Isten, illetve az eposz történeti 
tudatában azonban a magyarok is természetszerűleg „szlóták" : 

Nézd ama kemény nyakú s kevély scythák 
Jó magyaroktól mely igen elfajzottak, 
Szép keresztyén hütöt lábok alá nyomták, 
Gyönyörködnek különb különb vallásoknak. (I. 12.) 

A szkíta magyaroknak méltó ostorai csak a szkíta tatárokkal szö-
vetséges törökök lehettek. A szkíta-tatár hadi dicsőség felsorolásá-
ból ezért is kell törvényszerűen hiányozni Attilának. Hiszen ő a 
honszerző, a magyarok legnagyobb dicsősége, sújtó funkciója 
viszont az eposzban kizárólag Szulimáné. A hun királyra vonatko-
zó hagyomány, amely az epigrammák tanúsága szerint keresztény 
és nemzeti változatban egyaránt tudatos és jelentős alkotórésze 
volt a költő történeti tudatának, így szakadt az Obsidióban három 
részre: Isten ostora ; szkíta hadi dicsőség; honszerzés. Az első Szu-
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limánnak jutott, a második a tatároknak, illetve a magyaroknak, 
a harmadik kizárólag Istennek.5 

Zrínyi Iliász típusú keresztény barokk eposzában nem is történ-
hetett másképp. A széttöredezett, az eposz hátterében lappangó 
koncepció azonban az epigrammákban ismét egységbe szervezőclik, 
és önálló epikus feldolgozás után kiált. 

Attila, az „Ördög ostora" 

Azonban Zrínyi után a magyar nyelvű hősepikai költészet hosszú 
időre elhallgatott, illetve a jelentéktelenségbe süllyedt. Liszti 
Lá.azló már képtelen volt eposzt írni, a XVIII. század elején peclig 
fokozatosan alkalmi költészetté forgácsolódott a történeti epikai 
szándék.518 Nemcsak a nagy tehetségű és művelt költő hiányzott, 
hanem az ország politikai helyzete, történeti sorsa is olyannyira 
kuszává, áttekinthetetlenné vált egy időre, hogy nagyobb epikus 
"\'állalkozást eleve lehetetlenné tett. 

A Wesselényi-összeesküvés elfojtása, az országot félig pusztává 
változtató felszabadító háború és a Thököly-felkelés, Erdély buká-
sa, a megújult erővel rohamozó ellenreformáció, az örökös király-
ság bevezetése elmosták a „kereszténység védőbástyája" tudatát 
a magyar történeti önszemléletből. Az ország félgyarmati sorba 
süllyedt, de egységesült: a török nagyrészt a határokon túlra szo-
rult. A háborúk és dúlások immár elveszítették azt a célirányult-
ságukat, amelyet hajdan a „propugnaculum "-ideológiában nyer-
tek, s amely végső fokon a Zrínyiász létrejöttét is lehetővé tette. 

6 Ha nem költeményt, hanem politikai prózát fr, Zrinyi másképpen, a 
töt·téneti valósághoz hívebben látja Attila szerepét, noha természetesen 
akkor is a magyarok ősapjának tartja. „Azért azt tudjuk-e, hogy a német 
nemzet [ ... J elfelejtette a régi hunnusoknak Attilával és azután is más 
magyaroknak Németországban való rablását és pusztítását? hogy kévánj_a 
a magyaroknak ismég oly talpra állását, a kitül azután is ta1·tani kelljen?" 
(Ne bántsd a magyart. A török áfium ellen való orvosság, Zrinyi Miklós: 
Összes Művei, I. kiad. I. 646.) A honfoglalá.a, az ígéret földjének elfoglalása 
is katonai szempontból hanyatlásnak láj;szik előtt,!:'l, hasonlóan a Hannibál 
hadának carnpaniabeli mulatásához: „Oh egek! Oh isten miért hoztál ki 
minket Scitiából holott ottan avagy nem bomlottunk volna m eg ennyire az 
Campaniába.n, a.vagy ha bomlottunk volna is, nem látott volna ennyi világ 
minket magunk rosszassága miatt veszni." (Uo. 655.) 

6'• Liszti László sűrűn emlegeti verses krónikájában Attilát és a magyarok 
bejövetelét, valamint Isten ostorát is, Szuli.mánban. Azonban külön Attiláról 
írott, a magyar királyportrékat bevezető versében a rá jellemző szétesett-
séggel, koncepciótlanul halmoz jó és rossz tulajdonságo_t, nem:.1eti dfosőséget 
és kereszt.ény legendát. L. : Listi László munkái. Eletrajzzal bevezette 
Komáromy András. 3. kiad. Bp., 1801. 487-488. 
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Hűen jelzik a fordulatot II. Rákó,czi Ferencnek felkelése okajt 
magyarázó, 1704. november 19-én Ujvárról XI. Kelemen pápához 
írt levelének következő sorai : „Lachrymabundis profecto oculis 
cerno, Ch.ristianitatis hoc antemurale, nunc in Civium cruore 
tinctum transmutatum esse Amphiteatrum (sie!); "6 

Anternuraléból Amphitheatrum: ezt a fordulatot a magyar ne-
mesi tudat sokáig nem tudta megemészteni. A törökellenes harcok 
elmúltával a katolikusoknak megmaradt a Regnum l\farianum 
harcos ideológiája, a protestánsoknak az Arca Noe defenzív öntu-
data: egyik sem alkalmas arra, hogy hősi epikát termelhessen . 
Apologetilmsak, a múltra és jeleme nézve egyaránt ahistorikusak, 
kedveznek a vitairatnak és a panegyrisnek, de megölői minden 
olyan irodalomnak, amely valódi konfliktw:;t igényel. 

A fából vaskarika megkovácsolására, az Amphitheatrummá 
vedlett ország történeti tudatának visszamenőleges érvérmyel tör-
ténő újjárendezésére a jezsuiták vállalkoztak. Nehéz feladat előtt 
állottak: a magyar nemesség történeti emlékezetében jelenlevő és 
jelentős szerepet játszó hun mondát és Árpád-kort kellett semlege-
síteni , lehetőség szerint leválasztani vagy legalább Habsburg száj-
íz szerint átszínezni. 

A latin nyelvű jezsuita költészet természetesen felvette reper-
~oárjába az összes „nemzeti" szentet, akárcsak más országokban. 
Önmagukban ezek a „nemzeti" hagiografikus témaválasztások 
nem értékelhetők, csupán a hatalmas nemzetközi jezsuita téma-
kincs komplex összevetésével. A Regnum Marianum ideológiáját 
ezek a jezsuita kézen a H absburgok kegyes elődeivé alakult ma-
gyar szent királyok ugyan jól szolgálhatták, de szinte semmit sem 
mondhattak a nemesség hadi dicsőségéről, „szkíta" erényéről, 
amely pedig sarkalatos alapköve volt az egész magyar hagyomány-
nak. Aitalában véve pedig alapelve minden hősi epikának. 7 

Az első kísérletet tudomásunk szerint a hun monda latin nyelvű 
epikus feldolgozására Cseke István jezsuita tette, I. R ákóczi 

6 Fakszimiléját 1. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. Bp., 1907. I. 248- 249. 
köZÖtt; 16. sz. melléklet, vö. 627. A „propugnaculum" történetéhez vö. 
Terbe La;jos: Egy európai szállóige életrajza. (Magyarország a kereszténység 
védőbástyája.) EPhK 1936. 297 - 35]. 

1 A jeZEuiták történetírói és költői működésének ideológiai vonatkozásairól 
nincsen összefoglaló tanulmány. Vö. Hórnan Bálint-Szekfű Gyula: Magyar 
tfü-ténet. Bp., 1935. IV. 317 - 575. és 603- 660. ; Hó-man Bálint: Történetíráa 
és forráskritika. Bp., 1938. 337 - 351., 353 - 380., 383 - 437.; A m_agyar 
irodalom története. 1964. II. 397-422., Nemzetiség a feudalizmus korában. 
Bp., 1972. (Különösen Ai:ató Endre tanulmánya igen vitatható.) Az epikus 
költészetről ált. vö.: 0 . M. Bowra: Heldendichtung. Eine vergleichende 
Phanomenologie der heroi(lchen Poesie aller Völker und Zeiten. Stuttgart, 
1964. 



Ferenc udvari papja. Elveszett költeményének címe: Memória 
saeculorum gemini e Scythia flungarorum egressus, cannine de-
cantata. Kassán jelent meg 1666-ban.8 A tartalmi rekonstrukcióra 
egy esetleg lappangó példány felbukkanásáig nincsen más kiindu-
lópontunk, mint a cím : a M emoria valószínűleg panegirikus, 
ünneplő jellegre utal, és az ünneplés tárgya a magyarok kettős 
honfoglalása, a hunok vezette és az Árpád alatti. 

A pogány Attila megéneklésétől a jezsuiták ezek után hosszú 
ideig tartózkodtak. Csak a Rákóczi-szabadságharc végén bukkan 
fel ismét alakja a Szent I stvánok, Szent Lászlók és társaik töme-
géből. Nem függetlenül attól, hogy Rákóczi a jezsuitákat kiutasí-
totta az országból.9 

Varjú Zsigmond, a fiatalon Erdélyben elhunyt jezsuita pár hó-
nappal a szatmári béke után, 1711. augusztus 18-án adta ki kis-
eposzát (poemation) : Divina Metamorphosis seu Hungaria e gentili 
Ohristiana.10 A libellus promotionisként Nagyszombatban kinyom-
tatott könyvecskét ajánlásában azzal terjeszti a neobaccaleureu-
sok elé, hogy nem is a könyvet ajánlja figyelmükbe, hanem a haza 
ősi dicsőségét (avitam P atriae gloriam seu sanctimoniam). A halan-
dóknak a dicsőítés elfogadásában nagy segítségükre van, ha saját 
őseik érdemeivel ékeskedhetnek. Különben az idegen tollakkal ékes-
kedő aesopusi holló sorsára juthatnak. A Hold - mivel csak köl-
csönzi fényét - száműzött és állhatatlan, bezzeg mindig ragyog a 
Nap, a csillagok fejedelme! Az utóbbi célzás elég egyértelműen a 
száműzött Rákóczi felé vág. Ezek után a költő olvasóinak, a haza 
jövendő fejeinek ajánlja - megint csak nem könyvét, hanem 
Magyarországot. Eddig a bevezetés teljesen hagyományos, az ős
régi fa-metaforával jelzett uemzet és az apostoli királyság eredete 
után nyomozni lehetne bármely szent királyi·ól szóló költemény-
ben is . A folytatás azonban eltér a szabványtól, ugyanis kiemeli, 
hogy az általa körvonalazott ősi dicsőség, azaz ősi kegyesség, hit 

8 Vö. SzaM Kát·oly: RMK II. 296. 1080. sz. Cornides Dánielnek még meg-
volt;. Cseke István életé1'Ől és műveiről vö. J oannes Nep. S toeget·: Script;ores 
provinciae Austriacae Societatis Jesu. Bécs-Regensbmg, 1856. 50 - 51. 

9 Rákóczi és a jezsuiták kapcsolatáról vö. Meszlé111!Ji Antal: II. Rákóczi 
Ferenc felkelésének valláspolitikája és a jezsuiták. R egnum 1936.; Lukinich 
I mre: II. Rákóczi Ferenc felségá1'ulási perének története és okirattá1·a. I . 
Bp., 1935. (Különösen Friedrich Wolffról; a fejedelem szöktet;ésében kulcs-
szerepet játszó jezsuitáról külön írok); Esze Tamás e kötetben kö-
zölt tanulmánya. Leopold Fischer még l 744-ben is Rákóczi-ellenes ver-
sezetet; írt Sopron ostromáról (vö. Stoeger: i. m. 81.) 

10 Szabó Ká1·oly: RMK II. 615. 6540. sz. A kézirat lezárása után Va1·jú-
ról előkerült újabb dokumentumokat külön dolgozom fel. 
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és vallásosság egy még ősibb „pogány" (gentilis, azaz eredetileg: 
nem-zsidó) barbárság ellenében jött létre: „Ohristianam igitur e 
Gentili deduximus Hungariam, ut palam foret posteris, qua For-
tunae industria, imo superum Providentia, Scythica olim Barba-
ries, in eam, qua nunc cernitur, Fidei, Religionis, atque Sancti-
moniae magnificentiam commigrarit. I nspicite proin vetercm, no-
vamque P atriae imaginem: dabit illa, quod execrimini non modi-
cum; haec, plurima quae suspicin.tis, vet aemulemin i , supµedita-
bit.." (2.) 

Még meglepűbh azonban 117. ösRzehasonlítás, azaz a hexameteres 
költemény maga. Két, egyenlőtlen nagyságú részre oszlik; a pars 
prior címe: De Gentilium Hungarorum, Duce AtiJa, in Christ ianos 
crudelitate (3 - 25.), a pars posterioré: Hungari Duce Geisa, Fidem 
Christianam suscipiunt (26- 33.). Cselekménye, valóságos epikus 
menete - annyira amennyire - csak az első rész11ek van, a má-
sodik apologiába torkolló panegirikus krónika. 

Varjú a magyar hagyomány fö vonalával szakítva visszatér a 
hagyományos középkori keresztóny Attila-képhez. Azonban egy 
ponton lényeges változtatással! A vérengző zsarnok, a kereszté-
nyek felfeszített I stene ellen dühöngő hun király - győzhetetlen, 
ellenséget letipró, világhódító nép vezérel Az első rész cselekmé-
nyét tehát folytonos egyensúlyozás kö:6ben kellett létrehoznia, 
úgy hogy a Gens és a Rex azonosságát és különbségét állandóan 
fönntartsa. Átlátszó szándóka igen egyenetlenné teszi a művészi 
kivitelt. 

Az első rész elején elutasítja, hogy a császári győzelmeket éne-
kelje: ennek a római elégikusokra visszamenő közhelynek ezúttal 
közelebbi jelentése is van. Az ausztriai provincia jezsuita költé-
szetében ténylegesen létezett olyan epikus vonulat, amely minden 
igyekezettel eposzban óhajtotta ünnepelni a H absburg-házat, a 
felszabadító hadjárat kapcsán Lipót császárt és Savoyai Eugent, 
később pedig Mária Teréziát vagy Napóleon legyőzését választva, 
témául. 11 

11 Néhány példa.: Dévai Ján-0s: H eroa. fama. Serenissimi invictissimi 
Ducis Lotharingiae. Nagyszombat, 1688.; J oannes Baptista R oesingh: La.w·i 
Austriacae. Bécs, 1689.; Szekcly Ferenc: Gloriosa. Belgradi libcrtas. Nagy-
szombat, 1689.; Gussits Miklós: Ludi bellici Serenissimi Principis Ludovici 
Badensis. Nagyszombat, 1692.; Cas]>«r Glabotschnig: Leopoldi Magni Caesa-
ris invictissimi Yictoriae. Bécs, 1698.; Jle„dinand Rain: Law·i triumphalcs 
Graz, 1708.; Leopold Heizler: Aust,ria. libere.ta. Graz, 1743.; Csapodi László: 
ThC'resias. Nagyszombat, 1750.; Pr<iy Györ(Jy: Ta.urunum. Pest, 1 789.; vö. S zö-
rényi Lánl.ó: Pray György költészete. (Egyetemi Könyvtár Évkönyvet , 1974. 
sn.j tó alatt.) H oedel Joachim: Musa Werschetzensis. Pest,, l 792.; ]{ uik 
I un.ác: De lapsu Napoleonis Bonapa.1·te seu Epicedion J acobinismi. Pozsony, 
1816-17. (Vö. Heinrich Dörrie: :Oer heroische Brief. B erlin, 1968. 4 12- 430.) 
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Ezek után pozitívan is megjelöli témáját: 

Nostram humili cantare tuba, Phaeboque minore 
Amphitrioniadae venientem sanguine stirpem. 
Magnanimam gentem Hunniadum, Gradive nepotes 
Magne tuos, summis exercita pectora bellis, 
Pierius mentem calor incitat .... (3.) 

Azonban az Amphytrion-fi Herkules véréből származó hunok, 
Mars unokái meglepő fordulattal furcsa oldalulcról mutatkoznak : 
erkölcseik szörnyűek, engesztelhetetlenül gyfüölik a kereszténye-
ket, szkíta módra őrjöngenek, véres hekatombákkal áldoznak a 
hadistennek stb. A költő tétovázik, vajon e sok rossz tulajdonság 
közül válasszon-e epikus tárgyat, vagy inkább a nép eredetét és a 
maeot isi terméketlen földet énekelje-e meg?! Ily hatalmas nép 
eredete Homéroszt is zavarba hozta volna. Lemond tehát az ere-
det megénekléséről, és témájául a keresztényellenességet választja. 
A kiseposz erősen allegorikus szándékára utal, hogy egy elvont 
„nemzetjellemtani" tulajdonságot emel epikus tárggyá, amely-
hez a kiválasztott eseménysorozat - Attila hódítása - csak 
illusztráció. 

Múzsájául, helyesebben Phoebusául (a Musagetes megnyugtató 
férfiúi mivoltában a jezsuita költészetben gyakorta helyettesítette 
női beosztottjait) Szent István kéri fel, aki a herkulesi szentségek-
nek adózó, keresztény vérre szomjazó pogányokat egykor kiszaba-
dította az ördög karmából. Calliopénak ezek után csak annyi fel-
adata marad, hogy felsorolja a hun vezérek nevét és.azt, hogy nyu-
gaton hány szentélyt dúlt fel, hány papot ölt meg Atila (!)király. 

Enny i nekifohászkodás után indul az eposz tulajdonképpeni 
cselekménye. A hunok kétszázezer ember leölése után elfoglalták 
Pannoniát. Dicsőségük elhomályosítja Rómáét is. A győztesek 
viszont nem elégednek meg azzal, hogy lycurgusi törvényüket 
kényszerítették az Isterre, a Nap mindkét házát, azaz az egész 
világot akarják háborúval felgyújtani . A főembereket gond emész-
ti, ki lenne alkalmas vezér, aki az ellenséget is elverné az ország 
határairól és világot is hódoltatná 1 Kifelé félelmetes, befelé min-
denkinek kedves. Atilát választják, aki minden tekintetben alkal-
mas. A választott király trónbeszédet tart. Jámbor Mars-hivőhöz 
méltón felsorolja a meghódított és Mars hitére térített népeket. 
Ekkora birodalom vezetése Hercules vállát ís nyomná és mégis az 
ő gyönge vállára helyezte a nép bizalma. Életét ennek a népnek 
fogja szentelni. Elrendeli, hogy Mars és a többi istenek oltárán 
égessenek áldozatokat. 
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A költé5 eddig nagy vonalakban a forrásául szolgáló Bonfinit 
követte.12 .Mindenesetre Attila figuráját öntudatos világhódítóból 
öntudatos pogány világhódítóvá alakította. A következőkben 
azonban eltér forrásától. A király visszavonul Bellonához imád-
kozni. Felajánlja a csaták istennőjének, hogy ha segít legyőzni a 
keresztények istentagadó fajzatát, százoszlopos templomot emel 
neki és bátyjának. Kéri, oltalmazza hű, neki áldozó népét. Az 
imát meghallja azonban a véletlenül jelen levő Tysiphone és nagy 
örömmel lerohan a ~okolba; elkezdi lázítani a Pokol urát. Miért 
tűri, hogy a keresztények legyőzzék~ Így csökken hatalma, biro-
dalmának lakossága sem szaporodik. Még beteljesedik a cumai és 
euboiai Sybilla jóslata, hogy a Mennyei fia győzelmet arat rajta. 
Nagy a veszély: 

En iterum nobis bellum, pestemque minatur 
Pendenti gens Sacra Deo ... . (8.) 

A keresztények háborús terveit nem részletezi, viszont a vissza-
vágásra alkalmas eszköznek tartja a pannon föld uralkodóját, 
Atilát. Hatalmas vezér és engesztelhetetlenül gyűlöli a kereszté-
nyeket. Dis bocsássa belé fúl'iáit, kölcsönözze neki dühét. 

E hely eredete világos: Vergiliusnál Juno száll az alvilágra, 
fölidézi Alectót, hogy megbontsa Aeneas és Latinus között a 
barátságot. „Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo." 
Az ötlet Zrínyire is hatott, az összefüggést Arany világosan meg-
állapította és részletesen taglalta.13 Csakhogy az önharagja okán 
cselekvő Juno és a haragvó Isten küldönce Szent Mihály arkangyal 
égi lények. Tysiphone pedig mfodenestől a pokol lakója, saját 
kil'ályát lázasztja. A kezdeményezésnek, Attila jövendő keresz-
tényellenes hadjáratának semmi köze az Éghez, a gonosz király 
saját akaratából indítja, a „véletlenül" ott idéző fúria csupán az 
~lvilági támogatást szerzi meg. Attila nem az Isten, hanem az 
Ördög ostora. 

A folytatás meggyőzően arra utal, hogy az antik klasszikusok 
mellett Zrínyi is hatott a költőre. Már a fúria az akasztott Istenre 
tett célzása is hasonlított Alcleránnak a pokolfajzatokhoz intézett 
adhortációjára (Obsidio XIV. 42. skk.). A fúriá-tól haragra lob-
bantott Dis buzdító beszéde azonban, amelyet az Eumenidákhoz 

12 Antonius de Bonfinis: Rerum Ungaricarum deca<les. Ediderunt : I. 
Fógel et E. Iványi et L. Juhász. Lipcse-Bp., 1936-1941. I. Decas I. Liber 
III. 56. skk. 69 - 70. 

1a Aen. VII. 186. skk. Zrínyi és Tasso. AJÖM X. k. 346. skk. Tassónál 
Pluto intéz buzdító beszédet a pokol lakóira (IV. ének 1-18.) 
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és főleg Alectóhoz intóz, egészen Alderán gondolatmenetét kö-
\'Cti. A terjedelmes beszéd szemrehányásokkal kezdődik: miért he-
nyél tet i Alecto kígyóit? Az egész világon inzultálják a Pokol kirá-
J.vtít a keresztények, csak az akasztott Istenről akarnak t udni, az 
állha.tatlan nép pedjg hisz nekjk és a Mennydörgő égi király új 
törvényét követi. Már egész Nyug<it meghódolt nekik, az Erény 
pimaszul bántalmazza a Blint, a Hit fölszegte nyakát, háborúik 
elhomályosítják a Halál és az Alvilág diadalait. Keljetek talpra 
gonosz lelkek, utolsó írmagig irtsátok ki az őrjöngő csordát, kü-
lönben még a sárkányfogakból is újra sarjad és újra leigázza a 
Poklot. Ne henyéljetek, kígyóitokkal és gyújtogató fákl_váitokkal 
mutassátok meg, hogy a Pokol igazi lányai vagytok. Rendelkezé-
setekre áll a Cselvetés, a Cerberus nyála, a Fájdalom, Gyűlölet, 
Gyilkosság, az Alvilág összes sárkánya. Veletek lesz harcotokban 
Heracles ·utóda, a szkíta Atila! (9 - 10.) Adjatok neki vad elszánt 
bátorságot, fenyegető jobbot, elszörnyesztő arcot, vérivó ajkat, 
hadd nígja a keresztények szívét. Övezzétek fel Cyclopsok ková-
csolta, colchisi méregbe áztatott karddal. - Eléggé elváltozott 
jezsuita kézben az Isten kardjai 

A fúriák hazas?.eretetére és királyhfiségére hivatko?.va parn.11-
rsoljn meg, hogy menjenek, és olyan irtóztató módon uszítsák a 
magyarokat a németekre, hogy a rémtettektől még az alvilág is 
elsápadjon. A boszorkányok csapata nem is késlekedik, tett-
vágytól égve repül Pannonia felé. Tysiphone megérkezik a hunok 
fővárosába, és belopózik az alvó király ágyasházába. Szétfecsken-
<l.e?.i mérgét és az alvó kebelébe dobja kígyóit.41 Buzdító beszédében 
Mnrs hitének terjesztésére t üzeli Atilát. Biztosítja az istenek tá-
mogatásáról. Közben felkel a Nap: a fúria megeresztett kantárral 
vágtat haza. 

Atila őrjöngve pattan fel álmából, cselekedni kíván, de nem 
tudja biztosan, hogy Istentől vagy Ördögtől való-e látomása. 
A styxi méreg azonban tovább forr szíve a:latt, pogány lelkét el-
önti a düh és uralomvágy, a harci kedv. Összehívatja tanácsát. 
A vad szkíta fők egybegyűlnek az ezeroszlopos, arannyal, elefánt-
csonttal, festményekkel, drágakövekkel, márvánnyal ékesített ha-
talmas palotában. 

Tüzes beszéddel buzdítja a hun atyákat, szövetséges kfrályokat, 
hogy ne üljenek babéraikon, növeljék a ma,gyarok (gens Hunga-
rica) hadi dicsőségét. 

A szomszéd népek rugódoznak, és Itália gyalázza a magyar nevet. 
A hunoknak el kell törölni a hitvány nyugati keresztényeket a 

14 Vö. Stati11s : Theblds. XI. 57. skk. 
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föld színérő l. Az istenek is kedveznek. mert a:r. it;á li::ti ak meg-
Yetik ől<et . 

A fellelkesü lt. tanácsosok lelkesen fegyvert követelnek. Kir:í,lyuk 
\'ezetésével nkár a világ végéig haj landó({ elmenni. KibircleLik a 
hadat. A folíegyverkczott fiatal8ág ellepi a mezőt. Számuk egy-
millió. A szövetséges királyok is csatlakoznak. Még Xerxes sem 
szedett össze ekkora hadat Görögorsr.ág meghódítására. Meg-
hajlik alattuk a fö ld és nyög. 

A teljesen szabályos eposzi seregszemle u tán még mindig von-
tatottan gördül a cselekmény . .Atila. csatarendbe állítja és fol-
esketi népét. Rövid blicsút engeclélye7. a családoknak, majd ki-
adja a jels:r.ót : az istenek velünk vannak, vérbe fojtjuk a keresz-
tények L'Ílt fajza.tát! - É:; dárdájával jelet ad az indulásra. Mint 
amikor Jupiter mennydöl'gése után elered a z ivatal', úgy zúdult az 
ártatlan bárányokrn ~L rettenetes hun. A király elöl vágt<.Lt, elő
kelői között, arany köpenyben, oroszlánbőrben, arany sisaklrnl. 

Megállás, pi henés nélkül törnek el6re. J ... ó és lovas verítékben 
úszik. Sarissa lak6it mészárolják le először. A költő közbevetésben 
könyörög : hová rohantok nyomorultak? ! Krisztust akarjátok a 
földről karddu.l lekergetn i?! De hiába szól, a hunok a keresztény 
névtől magától is haragra gyúlnak. 

Németországban a magyarokkal szembeszáll serényen Sigis-
munclus és serege, ám legyőzetik és szétszóratik, a magyarokna.k 
senki sem állhat ellen. A németeket legyőző ellenállhatatlan magyar 
vitézség ilyenfajta emlegetése önkéntelenül is emlékezetünkbe 
idézi a kuruc költészet szokásos fordulatait. 15 

Vértől piroslik a föld, a mészá,rlásnak a lovak is örvendenek, 
fürdenek a véres hullámokban. Ezután feldúlják Bázelt, gyújtogat-
nak, öldösnek. Majd átcsapnak a heduusok földjére, és az isten i 
végzet egyelőre még t iltja, hogy Aetius serege elinduljon, külön-
ben a Romulida Mars összecsapott volna a szkíta Marssal, és meg-
védte volna a keresztényeket. Leverik a heduusokat és tulingusokat 
is, vezérük, Gundicarus levágottfejétAtilafelmutatja hunjainak, és 
az ellenálló város, Reims ostromára buzclitja őket. Hozzá is fog-
nak a várostromhoz. 

Az események egymásutánjába.n Bonfinit hűségesen követő 
költlí az általánosságokban mozgó csata- és ostromképeket nem 
tudta igazi epikus anyaggá formálni. I gyekezik ugyan minél 
marciálisabb vergiliusi és lucanusi hasonlatokkal felékesíteni, 
azonban akkor érzi magát igazán elemében, ha valamelyik hős 

'·'Főleg a Csínom T>nLkó és a H111d>w.i-nMa l<'h'ék tliiliös német oll <'n <'s 
ki1·ohn11nsokknl. 
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beszédet tarthat. Így, a várostrom kritikus pontján, mikor a 
hunok botörnok a yáJ:osha, és válogatás nélkül gyilkolják a temp-
lomba menekült védtelen polgári lakosságot, a vértől és agyvelőtől 
csöpögő falak között a mártírságra vágyó Nicaslus püspök intéz 
korholó beszédet a győzőkhöz. Vergiliusi emelkedettséggel fejezi 
be : 

Parcere supplicihus, sed debellare superhos 
Mens humana <locet. . . . (2·L) 

J utalmul az őrjöngő hunok lecsapják a fejét és kiir t ják az egész 
várost. Franciaországot dúlják, Catalaunumnál .is győznek, majd 
délre fordulnak Atila Róma elfoglalását forgatja. fejében, már-
már győz is, de megverik és remegve fut ha.za. 

A váratlan vereség módja egyáltalán nincsen részletezve. 
Az eddig folyton győző dicső magyar vitézek ezzel megússzák a 
gyalázatot, a kudarc kjzárólag az ördögi királyt érinti. A költő 
kárörvendőn szemére hányja végzetes elvakultságát, elbizakodott 
„ malleus orbis "-iintndatát : 

0 quo nunc periit grandis fiducia caepti : 
Rex Atila! Anne cadunt pro te fulgentia Caeli 
8ydera ~ qua.s quondam ructahas pectore voces. 
Terra tremit prae meque ca<lunt t imida agmlna caeli 
E t latiae fugjunt acies, ego malleus orbis. 
Nunc tandem profugus, vanissima verba retracta 
Et vanos cognosce Deos, Martemque, J ovemque. 
Et quotquot Scythicis celebrantur Numina terris. (25.)16 

Sőt, a hun király hazáját is elveszti, P annon iáh6l is mennie kell. 
A szörny majd egykor saját vérébe fullad: 

I pete Pannonicas saturata cruore novales, 
Bellus Christiadum : satis est fudisse tot U rbes 
Tot praedas eg.isse sat est. Satiabere quondam 
'l'empus erit proprio satiabere sanguine monstrum. (uo.) 

A száműzöttűl való csúfondáros búcsú augusztus 18-án hangzik el. 
1vUkö:;i;ben a költő új Pannonia keresését ajánlja a megvert Attilá-
nn,k, a száműzöt.t Rák6czi - ak it VI. Károly császár ápriJis 21-e 

lG A „mal l,•11s orbis"-v.n•sről J. 'f'rencsényi-1Vrrlr/.r171/el Tu1re: „Csillnl'.!; esik, 
fii ld mng .. . " - Humanizmus és ncmzPli irodalom. Hp., l!l66. :15-46. 
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é>ta hüjdosó társaival egyLittmint esküszegőket, istenteleneket, hfi-
teleneket, rossz rablókat, becsteleneket üldöztetés bérgyilkosokkal 
vesz körül - éppen Nagy Péterrel tárgyal arról, hogy leteleped-
jék-e az új hazaként felajánlott Dél-Ulu·ajnában, a hajdani Levé-
diában.17 

A kiseposz második része kimondatlanul is, szinte teljesen az 
elsőnek felépítését követi, mondhatni, annak ellenkezőjére fordí-
tott és si'íríteU k ivonata. Edd ig a Múzsa csak a pannon Mars 
nyugato1 ijesztő szörnytettei1, r.engte, most mivel az isteni 
kegyelem megkönyörLilt a bálványimád6kon - immár a költő 
bemehet a múzsák szentélyébe : 

.. . Ut carmine digno 
Mutatam Rcgni faciem, caelique favores 
Expediam : qua luce fides affulserit. Et qui 
Barbara Pannonidum fregit tua gratia Christe 
P ectora, sacratis jussitque accedere signis. (27.) 

Ha ő lenne egy személyben Homérosz és Vergilius, sőt maga Apolló, 
akkor sem zenghetné el méltón a magyar barbárság vesztét. 
I smét Szent Istvánhoz fohászkodik, legyen múzsája. 

A pogány magyarok Bulcsú vezetésével megint kalandra indul-
nak : feldúlják Csehországot és betörnek Bajorországba. Ott6 
sereget gyűjt, és a Lech mezején megveri őket. Most már a magya-
rok hullái torlaszolják el a vizet. Így csalta meg Fortuna egykori 
kedvenceit, pokolra juttatva őket. Hungária ne sírj! Nem gyász-
nap ez, hanem éppen az a nap, amelyet teljes szívedből kellett 
óhajtanod : most jön le hozzád a szent Hit, Krisztus és Mária űzi 
ki szívedből a dühös őrjöngést. A megszemélyesített Hungaria 
erre panaszával Geisához fordul oltalomért, tőle vá1·ja sorsa 
jobbrafordultát. Taxides, azaz Taksonyfi - egészen hasonlóan az 
első részbeni Atilához - késznek mutatkozik a veszélyeztetett 
haza terheit magára venni, csakhogy míg Atila véres háborúval 
akarta a hazát megoltalma.zni és kiterjeszteni, addig Geisa a 
barbárság kiverésével és azzal, hogy szögre akasztja a háború kard-
ját. 

A továbbiakban is minden az előző rész szkhémája szerint van 
megszerkesztve : a fejedelem imádkozik - csakhogy nem Bello-
nához, hanem Krisztushoz; nem is fúria jön, hanem angyal, ak i 
térítőt és utódot ígér a buzgó királyna.k. Alecto helyett egy püspök 
érkezik, aki Geisát a főurakka l egylitt méreggel vn.16 átitatás 

t1 Márki Sándm·: i. m. TTI. J!'llO. 245„ 267. 
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helycll megkereszteli. Az égi ígéret nem is olyan csalfa, mint az 
előző, alvilági; az Ég nem hagyja C'serben, megszületik dieső fia, 
I stván. Első szava: J ézus! Atyja halála után kegyelemteljesen 
uralkodik: leveri a lázadókat, valamint templomokat épít. A bál-
ványokat a néppel versengve zúzza össze. Atila nem válthatta be 
ígéretót 13ellonának, nem építhette meg a százoszlopos templomot. 
Bezzeg Szent I stván nem templomot, hanem egész országát szenteli 
Szűz Máriának. Eszerint a Regnum Marianum tu la jdonképpen 
egy potenciális, de meghiúsu lt Regnum Belloniacum ellentéte. 
Keresztény békeország. 

A poemation első része aprólékosan kidolgozott, aggályosan 
vergiliusi, eposzi gépezettel ábrázolta a témául választott isten-
telenséget - ellenben a második sietős nagyvonalúsággal a vala-
hára eljött kegyességet. A második rész így minősíti a maga 
;walógiájával az elsőt. Ott a.z Atila által mozgósított Alvilág, a 
másodikban a Geisa által mozgósított É g dominál. Ott a Hunna, 
illetve Hungara gens kifejthette vi lághóditó harcos nagyszerűségét, 
teljes pompájában csillogtathatta páratlan katonai erényeit; itt 
egyedüli teendője, hogy együttműködjék fejedelmével a bálvány-
rombolásban. A nemrég még kurnc nemesség, amely a majtényi 
síkon csak zászlait, nem fegyverét volt kénytelen letenni, elégedet-
ten nyugtázhatta felmagasztaltatását. József fia, Károly leverte 
a lázadókat, akárcsak Geisa fia, István. 
Égető politikai aktualitás ébresztette fel tehát Csipkerózsika-

álmából az .Attila-témát. A jezsuitákat a Habsburg-hűségen kívül 
nyilván saját rendi sérelmeik is ösztönözték, hogy a feketére 
mázolt hun király figuráját olyanny ira a saját Rákóczi-képükhöz 
közelítsék .18 Mindenesetre túllőttek a célon : a nemesi történeti 
tudatot minden óvatosságuk ellenére fölingerelték. Isten ostorá-
ból, magyarok első királyából nem lehetett egy csapásra büntet-
len ü 1 fú riáktól korbácsolt, dühöngő őrültet formálni. A felhasznált 
Zrínyi-all úziók is hatástalanok hátterük, a propugnaculum-
ideológia elenyésztével. Atila és Geisa csak eszmeileg és szerkeze-
tileg állanak szemben, nem pedig ténylegesen. A hun királynak 
igazi ellenfele, mint Szulimánnak Zrínyi, nincsen. A magyar köz-
tuda,t különben se lett volna hajlandó soha Szulimánt és Attilát 
egy síkra helyezni. 

Geisa ellen-.Atilaként való felléptetése a kézenfekvőbb Szent 
I stván helyett talán abból magyarázható, hogy a mozgósító ha-
tású Lech-mezei vereséget ki indulópontul véve, a második rész 

is Vö. a, 9. jegyzettel. Rltk6czi ós o, jezsuiták ka.pcsol11Lár6l vö. lovábbá 
tamtlmányomat : II. Rákóczi _l<'c i·ene csehországi i,anulóévoi. (Sajtó alatt 
a Köpeczi B. - Hopp L. ál toJ szorkeszlolt Rákóczi-tanulmánykötetben.) 

581 



cselekménye természetesel1)Jen illeszlrndbetet.L a vereséggel végződő 
eJsőhöz. 

Nemzeti, választotL fejedelem és szkíta erényű nép szétválasz-
tása ebben az eposzban megtörténL Ezenfelül cselekméoy-
szervező elemmé lépett elő a háború- béke ellentét, és - noha 
csak jelzésszerűen - feltűnt szereplőként a pannon föld, illetve 
Hungaria. Ezek a motívumok a, továbbiakhan a jezsuita epikában 
tovább fejlődnek és nagyobb jelentőségre jutnak. 

Attila, a bitorló 

Sebez Péter, az osztrák szárma.zású jezsuita költő és földrnjz-
tudós 1716-ban, Nagyszombatbu.n szintén liber gradualisként 
nyomatta ki Metamorp71osis Hungariae című eposzát.1u A magyar 

19 Petri/e Géza a szurzőn kívül a pl'omoLot', H.iezinger Kábmío n ové.11él is 
föltüntl:ti, t,óves l 715-ös keltezéssel. (Magyarország bibliográfiája 1712 -
1860. Bp., J 891. ill. 226. és 302.) A VI. kötetben közreadott mutató mindkét 
adatot átveszi helyesbítés nélkül (Bp., 1 !l72. 250 - 25 l.) Scbe:t, életéről és 
művoiről l. De Backel' -0. Soinmervogel: Bibliographie de la Compagn ie de 
J ésus. B rnxellcs, V II. 777 - 779.; Szinnyei J6zsef: Magyar írók élete és mun-
kái. Bp., 1908. XII. :i86. A fonLi sommás adalékokon kíviil Rchc:r. éHl-ről 
azosztrákrendt;artomány óvi jelent6seib61 (uJ1nllae Jit1 era~) khcí lújókoY.Ódt>i. 
A 1·6mai központi jeY-suita levéltá1·ban (Archivum H.mnanum SoC'ioUl.Llli 
Jesu) 1971-ben végzett kut.at;ásaim sonin ;í,tuéztorn a vonaLko1r,ó évfolyamo-
kat. Eszcl'int l 70l-bcn, a bécsi D01ni.1s l 11·obalionisba11 kcztli cl logicuskénL 
l·endi tanulmányait. Hoktom Cuspar Glo.hotsnig volt, maga is ovidiY-áló 
költő (vö. Stoeger: i. m . 99.). Leobo11 és Graz után e16ször 1716-ba.n került 
Magyarországra, NagyszombaLon a poézist tanította, Kapi Gábo1· roktorsága 
alatt. Ismét grazi évek következLek, majd 1 72B - 24-ben Görzben taníLott 
logikát, fizikát és metafizikát .. I 725 és 26-ban ismét Nngyszombat,ban taní t 
logikát és met,a,fizi.kát. (Catalogus personarum et officiorum ProvinciacA ust-
riae SocietatisJesu . A rch. R. S. J. Aust.r. 127. T. Fol. l 707. 39. skk.) Ut{1Jrn. Kla-
genfurt, és Gra:r. voltak élet,ónok állomúsa.i. 1756-ban bekövetkezett halúla után 
az órdemeiL méltató clogium művei kö:r.ül kiuruoli a McLarnorphosist, amelyet, 
több külfölJi rendtartomány is kinyomLattatol t, : „Tyrnaviam kanslulus tan-
i a Sociol atis comm<'ndut ionn Pocsi111 profess11s l'Sl, 11 t inscripl 11s P ltilosuphiao 
Bacco,Jaureis L ihell11s 1\folumorplam;im l'h111gai·itH> rcli.·n·ns i;:wpi11s i11 dii;si1 is 
cLiam p1·ovinciis rel\ttdPreLur. " (uo., Ausl·I'. 2 t:J., f(,. 1:11 "- t:12v.; LitLcn.tu 
Annuae Pr. Ai1stt·., rumi 1756.) Sajnos, eddig uzeknck az 11t-ú.nnyo111úsoknak 
nem jöttem nyomá.ra.. Ezúttal is köszönetet mondok Fejé'!· József és E . 
Lamalle levéltárosoknak, akik rómaik ntatásaimat a legnagyobb előzókeny
séggel segítették. Schez művéről eddig ketten é rtC'k<>ztek; Jákó Károly: 
F ejezetek a mo.gynrorsz:tgi XVTIT. szt\zucli lnt.in <·pikából. Bp„ Hll :l. 44- 4 7. 
~s L11kúrs fakán : l\[etamo1vhos iRok n XVll 1. f<Z:íwd lrnY.o.i irodnlmáhun . 
l3p., 1944. 21 - 2ti. 1\'findk~t t-annlmúny C'll'ggé lí:lülcll-s és st•1111nitmu11dó, 
főleg a L1M·talomismerLcLésrc s:wrítkoznak, és még ubball is sok IJib.ít véLenek. 
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törlénclcm Varjú Zsigmond által adott képél, kcrcszté11yellc11es 
pogány dúlás és templomépítő kercszté11~1 i jámborság, kegyetlen 
háború és kegyes béke alapvető ellentétpárját megtartotta, azon-
1.mn az éí .Metamorphosisa tágabb értelmű, nagyobb történet-
fi lozófiai keretbe illeszkedik. Sikerrel oldotta meg a szkít1i harci 
erények obligát dicsőítését is, ttzonlia11 ezt is uz idegen eredetű 
di nasztiA. föltétlen fensőLbl'end űségónek összefüggéséhe ágya,zta. 
Megteremtette a Regnum Mn,rianurn kon;zerű értelmezését, a 
Habsburg-ház apológiáját. 

Minden-e eszköze az ovidiusi .A1etmnorv7iose;; eposzi konc:epciója 
Yolt. Ovidius maga is eposznak, ,.c·nrmen per11etuum "-nak szánta 
mű vét, és a XVII- XVlll. r-:zázad irodalomeJméJete és költői 
gyakorlata eposzként is fogadta el.20 Az osztrák jezsuita rend-
tartományban - mint általában a jezsu ita iskolázási rendszerben 
- kitüntetett szerepet kapott Ovidius. Új fejlemény tizonban a 
századfordulón kialakuló és a század első felében virágzó ovidizáló 
költői islrnla, amely sorra termelte a heroidákat, episztu lákat, 
Fastikat, a barátkozás művészetévé szelídített Ars amatoriákat, 
Tl"istiákat, JJII etarnorphoseseket. Legkedveltebb formai megoldásuk 
a clisztichonokban írott „ hősköltemény": a car men elegiacum. 
~chez költeménye is ilyen, tehát szakított az eredeti J!rlelarnorplwses 
bexamcterei,el. 

A „M e/amorphosis Hungariae - hála az ovidiusi leleménynek -
nem kényszerül központi hőséül vagy bőseiül krónikákból ki-
szemelt figurákat ,áJai;ztani , hogy azután különböző mesterkedé-
sel< kel a kiszemelt negatiY vagy iiczitív tulajdonság, a nagy ellent-
m cndárnl\ ban felfrgot t nemzeti történelem allegóriáivá erősza
kolja 6keL Azzal, hogy nrngát az orF:zágot, Hm1gariát teszi hősévé, 
t{dhalad a rex-gens szétválaf'ztái-oán, a Regnumot iR elvála!"ztja 

(Vö. u rnccnziókut; Alszeyhy z.~olt: EPhl\ 191:!. 685- 68G.; K irály Oyör!JY: 
11 1914. :18-39.; Klcmicwy 7.' ibm·: l ~ l'liK 1948. 121. és Swbolrsi Miklós: 
ll 1945. :18 - :19.) 

:o Vö. Mar6t Károly: Oviuius, a mindenki kölLóje. MTA 1. OK XU. 
{ 1958.) 51 - ü4„ kül. 5 . A jczsuilák műJajfelfogását·a vö.~ Frcmz Xaver 
il1c,ister: l\fotamorphosis Poesis 1;;1cgittt·1ll' in Eclogam, Heroicarn, SaLy1·icam 
el Comico-lragicam. Bécs, 1n1„ valamint Sziirényi Lás::l6: Dc carminibus 
hcroicis Oviclium Vergiliumque imitantibns a patribus Societulis J csu Pro-
vinciae Austria.cae saeculis XVIT-XVITT scriptis. A „Secundus conventus 
intcrnal ionalis studiis lat initatis humanis l icae pro,·ehendis", Amsztonlam, 
J97:3 nktáiban sajtó a latl.. Az Ü\'idi11s 111 Ml0I é l tárgyaló mlivrkro a bimiJ-
l!'1rni11mig bPzórólag 1. JiJttm·c Prmrtm·c: Bihliog1·afia Ovidinna. Sulmona, ·1957. 
A mng_vo 1· szakirocJalomb61 vö. llupp J(ornél: Ovidius és GyöngyöAi. Bp„ 
189 1. (L<lny. az EPh K-ből ); {;µ,11111;el Déne.~ : Ovidius és a frllnrio. ronais-
:;1111l'l'· Bp„ 1 0:1:l . ; H o/f.~lru!dlc1· ( = i\ ll:sl od • th~i) Lajos: Ovidius a X V J l. t1zúzadi 
l•'ru11ciuországbai1. Bp„ t !)110. 
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az előző kettőtől. A cselekmény ily módon ellenállhatatlanul elto-
lódik a korábban hallgatólagosan elintézett hon-foglalás irányába. 

A „prodesse" és a „delectare" elvét egyaránt a költészet céljai 
közé soroló jezsu ita poétika szellemében járt el a költő, amikor 
műve céljául egyrészt Hungaria megismertetését, másrészt az 
átváltozásokkal való szórakoztatást jelölte meg. 21 A neo-bacca-
laureusokat - akik a logika--fizika-metafizika sorrendjét követő 
jezsuita filozófi ai kunms során épp az imént vizsgáztak fizikából -
kötelezően magasztalta a libellus promotionis ajánlása. A Prae/atio 
már világosabban körvonalazza a költő szándékát. Célja a Múzsa 
helyett megszólított Hungara tellus megéneklése. A haza földje 
nem várhat a méltó költőre, mert akkor nagyon sokáig senki sem 
énekelné meg. Az eredeteket fogja elmondani: 

Ergo tuae primum statuam cunabula gentis, 
Nemo dein, Hunnus quis sít, et unde~ roget. 

Mox urbes referam, fuerit quis et urbibus ortus. 
Ni citius calami charta moretur iter. 

Non ego vos fluvios, nec vos neglexero montes, 
Carmen erit fluvius, mons quoque carmen erit. 

His si pJus quid habes (ut habes) ditissima tellus, 
Dicam, quodque suum traxerit unde genus. 

Mentegetődzik, hogy amit ír, nem valódi történelem : költészet 
úgy mond - , mégis a fölvett nevek alatt sokszor a valóságról szól. 
Nyíltan bevallja tehát allegorizáló szándékát. Végül amiatt is el-
nézést kér, hogy nem a témához illő hősi metrumban írta versét, 
hanem disztichonban. 

Az előhang ígéreteit pontról pontra beváltja ugyan a költemény 
- döntő hibát követnénk el azonban, ha egyetértve az eddigi 
szórványos szakirodalommal, megverselt geológiának és geográ-
fiának, illetve kellemesen összeillesztett mesefüzérnek tartanánk. 22 

A korabeli jezsuita történeti vállalkozásokhoz kapcsolódóan el-
vitathatatlan ugyan a honismertetés szándéka, kiderül ez akkor is, 
ha megnevezett forrásaival: Bonfinival és Wernher Györggyel, 
valamint a megnevezetlenekkel: Oláh Miklóssal és Istvánffyval 
·vetjük össze. Kétségtelen az is, hogy az Ovidius és követői nyo-
mán gyártott ál-aitiológikus magyar pszeudo-mitológia - amely-
nek történetei elsősorban szerelmi csalódások kaptafájára vannak 

21 J. Pontanus századokon át irányadónak tekintett jezsuita poé~ikájáról 
l. Karl Borinski : Die a.ntike Poetik und Kunsttheorie von Ausgang des 
klassischen Altel'tums bis auf Goethe und Wilhelm von Humbolflt,. Leipzig, 
1924. II. 37. skk. vö. Bán Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarol'szá· 
gon a XVI - XVIII. században. Bp., 1971. 

22 Jákó Károly és Lukács IBtván: i. h. 
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idomítva - egyes darabjai önállóan is szórakoztató mesécskék. 
Sebez azonban eposzi ambícióihoz képest sikerrel teremtett sajá-
tos, koherens szerkezetet, szilárd epikus kompozíciót. P ersze, az 
ovidiusi ér telemben vett sajátos epika értelmében. Mítoszait alle-
gorikusan kezeli, allegorikusan mozgatja hőseit, a cselekményt 
sűrűn megszakítja retorizáló lírai betétekkel. Mindezen túlmenően 
azonban a mű egészének saját, külön jelképes jelentése is va11, 
amely nem merül ki abban, hogy az egyes részek címében adott 
argumentumok módjára a reális történelmi, í1Jetve földrajzi való-
ság fogalmaiban értelmezi a mesét. A műegész jelképi jelentése -
mint minden igazi költemény nél - csak az egyes részeknek egy-
máshoz, valamint a.z egészhez viszonyított kapcsolatából fejthető 
ki . 

A költemény tizennyolc énekre (pars) oszlik. Az első leírja a 
földet, amikor Hungaria még nem létezett, helyén az Ister rakon-
cátlan vizei és a szegényes, terméketlen ország fölött uralkodó 
Suathus király birodalma terült el. 23 A háború, katonáskodás és 
vérontás ismeretlen volt . E uropa számtalanszor emlékeztette be-
váltatlan ígéretére J upiter t, aki őt honából egykoron idehozta . 
.Az Ister tirannusi garázdálkodása miatt: 

Non sic pars mundi, quam me tamen esse jubebas, 
Maxima, sed Siren, si tamen istud, ero. 

A fohászkodót J upiter megnyugtatja : az Ister birodalma helyén a 
világ kincsekben leggazdagabb országát fogja kapni E uropa. Soha-
sem kell majd megbánnia, hogy föníciai hazáját odahagyta. Ígére-
te nagyobb hiteléül megesküszik a Styxre. 

Tantae nempe fuit regna Hungara condere molis, 
Lassato poterant nonnisi stare J ove. 24 

A második részben Europa türelmetlenül várja az ígéret teljesü-
lését.25 Közben e földre téved egy gyönyörű, harciasan vadászó 

23 D escri!Jtio plagae, priusquam foret Hunga1·ia : vota E uropae, et .Tovis 
ad ea res1)onsio. (A 3'' - A 4•.) Bon;fini is az 01·szág lefrásával kezdi. Etuópa 
története Ovidiusnál: Met. IJ. 834 - 875. Schez mintegy ott folytatja, ahol 
mintaképe abbahagyta. Suathes a neve Szvatopluknak Bonfininál : i . m. Lib. 
IX. 39. skk. 181. 

2a Vö. Aen . I . 33. 
2J Soyl liae cognitam Venatornm imli<:'io 1 crram belio sibi vendicant . Bon/. 

D ec. l . 1. 2. Ner. l:fong., unde Poesis VU-ginis.Hunnae naLales declucit . (A 4• -
A 8') A vonatkozó Bonfini-hely pontosan : i . m. Dec. I . Lib. 2. 194-197. 55. 
(A csodaszarvas története.) Nőa.la.kká szem élyesített város, m ajd ország elő-
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amazon. A réHí\lctezö gyünyörköclé::;::;cl lcfrstctt i;:dí;r, ii:;Lcni s;r,{1r111ti-
zási'1. 1\'la1·s ugyanis elhagyta uazáját, 'l'hniciát, és mivel mindeniiLL 
csak elpuhult, gyáva, harcolni nem tudó katonákkal találko;r,oit, 
elkeseredésében Keletre vándorolt. A Maeotis mellett lelte Dianát, 
ak inek elpanaszolta keset"\ét. Baján\! nem állt egyedül : az isten-
nőt ugyanis - kettő k ivételével - otthagyta összes nimfája, 
mert már nem szeretnek vttdászni , csak a rokka és guzsaly izgatja 
őket. A két „ lauclator temporis acti" egyre johban megérti egy-
mást, és hogy az ősi harci erények ki ne vesszenek a. fölchől, DiamL 
enged Mars unszoláflának, és feladYán clYeit, feleségül megy hozzá. 
Az ő leányuk Hunna, a flzép amazon. Vadászat közben téved az 
Ister országába, és a késéíhbi Buda helyén, egy ligetben megsebesít 
egy szarvast. A seLcsült vad elmenekül, de a leány kergeti és nyo-
mában a folyamba veti magát, t:inmői pedig tömlőkből hevenyé-
szett hajókon követi!<. 

A harmadik rész Istcr palotájában kezdődik. ~0 Az isten éppen 
születésnapját üli és asztalánál vendégeli királytársát, Suathust 
és több tengeri istent. Hirtelen bezuhan a terembe a sebesült és 
megfuJladt szarvas teteme. Ister és vendégei rémülten és undorod-
va ugrálnak fel, telt kupáikat földre ejtik. Ister, aki ismeretlen 
terhet érez hátán, erőlködve próbálja ledobni, majd mikor ez nem 
sikerül , eg~r part menti barlangba rejtőzik. Az erőlködéstől és a fá j-
dalomtól hideg és meleg veríték szakad ró1a. Ahogy kifújja magát, 

ször a Bibli{~bm1 fordu l elél, Jeremiás sinilnu.iiban (l. J .). J::nnok nyomán sok-
szo1· tllófonlult ,: középkori latin planctus-irotlalomban, nálunk is pl.: l:'lanc-
lus <lestr11c·t ion is regni Ungariae per Ta1·taros. (Ed.: L. Juhász. SRH lJ. k. 
Bp. , l 9:l8. 594 .) Heinrich Dörrie ezL a mi-gszemélyesítést P ct rarcálól származ-
tatja, aki a panaszkodó Rómát szernólyesítelte meg : Der heroischer B 1·ic•f. 
Berlin, 1968. 4:14. A Hunguria, Hunna nőalakot a jezsuita kötészet bcn Ecc-
IPsia vagy Rc lig io el,'i7,t.o rnc·g, így pl. Biclormarrnál (l. Döi-rie: i. m. :~90.). 
A belga 1·cnclt artományhm; tartozó Balclnin Cabliau ( l 5(i8 - 1652) Íl'ál olt 
először le\'clcl a hősnővé s:wmélyesílel l J 1 ungáriával 8:iwn t Jstvánnak (1. 
Dürrie: i. m. :rnG.). Az ókod fon-ások nyomozásánál számításba vehetjük még 
H oratius egy helyét. is, ahol a Tiberis, az „Uxorius amnis" a Rómá,,al uzono-
sílott ósunyúért, Iliáérl áll bosszút óra<lásúval (Carm. l. 2. 13- 20.). Föllél-
lenül befolyúsolla a későbbi hagyományt, Luc·anus c·gy hlrc•s helye is (Phurs. 
J. 183 . skk. a panaszkodó nóalakká személyesített H.óma), .hat,ása C'lcven 
volt ogószc11 a l'omantiká ig. (L. Leopoldi: All 'Halia. Vö. W. H. Rosl'lter: 
AusführliC'hes Lexikon del' gricchischen und römischen ?\lythologie. Leip:t.ig, 
1905- 15. JV. k. 130 - 164-.) 

: 6 Hunno. mutalur in rPgionem Hungnriiw, su<lor Jstri, alter ín caHclum, 
nltcr in frij!idmn Bnlneum propl' B11<lam. (A 8' - A 1 O•) A .H11da m elletti gyó~y
fcwnisolo·61 1. Ucm·gius ll'u-11/icru.s: J)p admil'llnJis Hungt,rine o.quis. Köln, 
J;"í95. li2. skk. ( J?a kszimilt· l<ittdúsa és fordí l .íRn. : E1·r/1~si Lrmra: CBHMH 29. 
L 1 96 :~] 103 - 1 li8., 155. skk.) \'ö. Osibnútuár~: Dissortulio lii1:1lo1'ico-physi<'a dc 
adrni1·ar1llis liW'lgurine aquis. Nagyszombul, 1712. 
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rnegpilla,utja. ismeretlen gyötrelme okait: Hunnát. és hajóz(> tá.rs-
nőit. E lfogja a szégyen, hogy b[ttát a baj ól\ hitvány terhével n.vom-
hatták. Eközben H unna eHáradt és lefeküdt a parti gye1n·e. Ister 
bosszúból elárasztja nyugvóhelyét . A szűz hiába küzd az egyre 
növekvő árral. Menekülés közben megpillantja őt Europa, ak i 
szeretné megnyerni társáu l u. szép nimfát. Zokogva J uprterhez 
fordu l segítségért. A főisten leszáll, megrója Istert, és a párkáknak 
megparancsolja, hogy forgassák csak továl.>b Hunna életének fo-
nalát. A nedves fonál azonban nem mozdul, a víztől leterített 
leány haldoklik. Jupiter mégis megelőzi halálát és Hunna testét 
Hunnia földjévé változtatja. f gy váltja be Europának tett ígéretét: 

Ut petis, Em·o1nte, Nympham tibi jungimus, inquit. 
Pectoris haec semper par~ sit, eritqne tui . 

A merénylő Istert területe csökkentésével bünteti . Fordított vi lág : 
ahol előbb még halak úszkáJtak, ott most kecske legel.27 Ahol pe-
dig az isten izzadsága kivájta a földet, hideg és meleg gyógyforrás 
fakad föl Buda mellett. 

A negyed ik rész Suathns király son:áról tájékoztat. 28 A szeren-
<;sétlenség utá.n tüstént ottha.gyta. a vendégséget, mert aggódott 
birodalma jövőjéért. A nagy , új földön, amelyben nem ismer saját-
jára, egyre olveszettebben bolyong. Hegyen-völgyön hiába .lova-
gol, nem találja. házát . Végre az ötödik napon a ló összeesik, és ma-
g<t a.Iá temeti a ]{irályt. Lába eltörik, és hiába könyörög magával 
hordott kis házi istenéhez, kínji.i csak akkor enyhül , amflrnr teste 
lassan vízzé olvad. Be.lőle lett az ide-oda tévelygő, kanyarairól 
elnevezett Vagus, amely gyakran kiárad, átkutatja a földeket el-
veszett otthonát keresve. Hullámai állandóan mossák Trencsén 
szikláját, ahol palotáját sejti. 

Az ötödik rész a hajók sorsát tárgyalja.29 Ister vak bosszúja 

21 Vö. M.eL. l. 290. s kk.: az ovidiusi v[zözön. (Vö. 1.'urócú-'l'rostler József: 
A tót.ágastáUó világ. - Magya1· irodalom - világirodalom. Bp„ 19Gl. I. 281 -
:rn1.) 

:!81_{,c;x 8vat.ln1s fiL fl11vius Vugtts . (1\ JO' -A 1 I'.) 
~" lJtres, qtti c1·w1t. nt1.ves Hwtnue, m1 1L1mLu1· in piseus, vulgo H 1Lso11(·s, 

qui ncllt prot:ul H111la, e(. ('011mmmio eupis sulout„ (A 11 r - A 12') A Huso = 
der Hausun, ófolt1úmet. !t uso : t,okhal. A v izll.halúszat,ró l 1. Oláh 111·iklós: 
Hungaria. Cap. X.VIIT. 23. Do p iscabione uzonwn. - Hunga1·ia - Athila. 
Edd.: Coloman111us Eperjessv - Ladisla.i1s Juhász. Bp„ 1938 - 32. A viza-
halászu.t,ok mosszn földi\n hírC'sek vnll tik. Miksa éH!IB7.ál' Komú.romban -
Szigetv1h <'lt>st C' után - l'li\bh kigyö11yül'ködi.r' m1tgt'lf, a vi11,úl1aJászatlnm, 
cs11p(tn a11.11Lán indnll 11azafc-1<\ (Klanirzoy 1.'·ibor: Zl'inyi Miklós. 15.). A hojók 
1Uvált.oz.isám vö. Ovidi11;;: Mol. XlV. 546. skk„ ill . Vr.:rgü·ius: Aen. IX. 82. , 
.X. 215. (Ac11uus hajói tc11geri naisokká válLo;-,nak). 
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csak magának ártott, hiába próbálkozik kitönú f;ZÜkre szabott, 
otthonából, amelyet börtönnek érez. Tehetetlen dühében rátámad 
Hunna kisérőinek tömlő-hajóira. Szigonyával megfúrja olda.lukat, 
zátonyra veti, majd hullámaival szétzúzza őket. Jupiter megmenti 
a maradékot: pikkelytelen halakká, vizákká válLoztatja őket, és 
íme ettől kezdve az Ister kénytelen maga nevelni saját, ellenségeit. 
Most is törekszik azonban elvesztésükre: örvényével a kifeszített 
hálókba hajtja őket. Komárom közelében van a nagy vizafogó. 

A hatodik rész tovább szövi Hungaria sorsát.30 Fama gyorsan 
elterjeszti az új föld hfrét. Ide tódulnak a népek és velük istenei, 
l?omona, P allas, Flora, Ceres és Bacchus. Mindnyájan ujjonganak 
tL sosem látott föld bőségén és szépségén. Régi székhelyüket ott-
hagyják és itt telepednek le, ahol a földet meg sem kell ajándékoz-
ni, hiszen magától is oly gazdag. Nagyszerű a magyar bor, gabona, 
a nyájak, a kertek: 

Dioero (sed plus bis tellus divina mereris), 
Naturam leges transilüsse suas. 

Az Aranykor istennője, húgával, az Ezüstkorral együtt <Lz egész vi-
lágról számkivetve, erdőn-berken bolyongott. A Fa11rn rábeszé-
lésére felkerednek és elbámulnak Hungaria láttán: 

Hic sese inveniunt, prius ac venere, fuerunt. 
Omnis ab ambabus jam plaga plena fuit. 

Szívesen maradnak e dúsgazdag földön, bebolyongják hegyeit, 
völgyeit. Sehol sem látnak vasat, sem ekét, sem kardot, Fohászkod-
nak: bárcsak örökké országolhatnának itt! 

A hetedik részben Mars egyre jobban aggódik, és elvoszett leánya 
keresésére indul.31 Felpattan aranylovára, acélfegyverekkel fel-
övezkedik. Nagy csapattal indul , de keresése sokáig eredménytelen. 
Végre Hmma kísérőnői elébe jönnek és elmesél ik a történteket. 
Mars átkozódva szidjalstert meg J11pitort és lován elröpü l. A két 
nővér közben a Tibiscus partján Ól'pen virágot szed.ott. A nagy 
vascsörgésre megijednek, kosarukat elejtik és lomb közé rejtőznek. 

30 Actas aurea, et argentea cum reliquis dhis advenit in Hungariam. 
(A 12' - 13') A gondolat szívós erej(í; Kölcsey Himnusw. éppen nem az 
utolsó képviselője. (Vö. az 55. j.-et). 

si Aetas aurea, et argentea viso fel'l'OO Marte fugiunL in monles propo 
Cromnizium, e quibus eruitux aurum. (B l' -B 2'.) Az aranykor képzetkincs 
obben a formájában végeredményben Jlésziodoszra vez.cthot6 vissza (Erga, 
198. skk.) (Vö. Ovidius: Met. I. 149-160.) 
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Eidistkor rábes:t.éli n()vérét, hogy a síkságról költözködjenek a 
biztonságosabu hegyekbe.31a Akkor még nem voltak meg a Kár-
pátok, Körmöc mellett azonban mégis találnak egy sziklát és oda-
rejiőznek. Fejüket k idugják, hogy megláthassák eltévedt szolgá-
lójukat. Egy mohó ember azonban kalapáccsal elkezdte törni a 
sziklát, hogy az aranyhoz jusson. A két nővér azóta végleg elrej-
tőzött, lábnyomuk helyén azonban ma is terem arany. A költő 
vágyakozva szólongatja őket, hiszen visszajöhetnek, mert Károly 
c·sá.sz:ír minden hol békét és hiztonságot. teremtett: 

Surgite, tem pus adest, de carcore sul'gite Divae, 
Exu lat o toto ferreus orbe dies. 

Caesar ite r tutum, timor omnis abesto, paravit, 
Aurea debentur lustra, (redite) Viro. 

Hic vir, ut Hesperia"6 (dextras extendite) gentis, 
Fulva soror vobis foedera jungat, aget. 

Fallor! an adverti vultus ridere serenos, 
Ad tua (non fallor) Carole regna volant. 

Incipiunt popuJi fa.tis felicibus uti, 
Aurea te digna tempora sorte fluent. 

A nyolcadik rész az eltévedt szolgáló történetét tárgyalja.32 

Lassan és botladozva vitte úrnői után az étket, az aranyalmát és 
az ita lt, a nektárként szolgáló folyékony aranyat. Tokaj hegyén, 
ahol egykor csak fű nőtt, megcsúszott, a nektárt a föld szomjasan 
hoitta, az aranyalmát elnyelte. Azóta csodamód a föld legneme-
sebb szé5leje sarjad Tokajon, amely Bacchus diadalaként minden 
más bort legyőz . A szolgáló panaszosan könyörög Bacchushoz, 
változtassa át őt is, mert különben úrnői hűtlennek hinnék. Imád-
sága meghallgatásra talál: mogyorófává változik és bocsánatkéré-
sül fejét - azaz ágait - a,zóta is hajtogatja; ám szegény ezzel )s, 
akaratlanul, elárulja úrnőit: mert az emberek a mogyorófa gyö-
kereinél szoktak leásni, hogy elrejtett arany- és ezüstkincsekre 
Jel jenek. 

A kilencedik részben Mars dúlva-ft'.ilva odaérkezik Jupiterhez, 

31• Rasonló tö1·ténot.filozófíán alapszik A1·any János: Az Alföld népéhez 
c ímíí verse, pcrszo „nemzeti" á tfogalmazá.sban; a hábo1·úk idején a Fel-
v idékre menekül t a magyarság. 

3: Famula gestatum post heras aun1m potabile in collibus Tokaínis effun-
d i 1, quod ín vinum muLatur; ipsa vcro in Corylum versa aurum adhuc 
inclicaro creditm'. (B 2' - B 2•.) Fává vált,07.{1.,ci igen gyakol'i motívum Ovidius-
n(d. Yií. isrnf> t. u flimnuszl: „Toka.j S?./)llíwss:rnjén nektárt, csöpögtet,tél. " 
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aki még nem hagyfa el Hungn.ria földj ét.=':\ Kiön1i hnragjM: a fő
i!-.I cn elföldelés helyett földdé v{dtoztal la lányát. pokolha az ilyen 
rníín~::-.zcttel! Jupiter előhh rendreutasítja, azután meg,•igasztalja. 
Ki11ci;o11 oka panaszra, som ti leány sorsa, sem a háború reménye 
mi1LLL. Ő ci;ak törődjék kardjával, a jövőt hagyja rá. Úgysem talált 
volna olyan vőt, akitől Hunnn annyi méltó, harcias unokát szült 
vnltrn neki, mint így, Hungarin.vá váltmwa. Az a nép, a.mely m:tjcl 
o l"ii ldot, lakja., fegyvol'l'o l tor,jes7.ti Il i rodalmát, egéAz .illu d1p{1.hn.n ki-
t (íz i d in<ln.ljoleit. Virtusukról nyilvánvaló lesz, hogy l\l:irH az n.L.v-
juk. Dirsí) példákat idéz: Pálffyt, n.k i Győr erős fo,Jn,it, védelmezi, 
Zrínyit, aki Szigetvárnál a Deciusoknál dicsőbb h::dált hn.I, az 
Eszterházyakat, akik békében és háhorúban egyaránt kitűnnek 
és főleg Hunyadit, akinek dicsőségét láb-a még a Lucifer ÍR els1í.-
pad irigységében. Az összes hőst fel sem lehet sorolni. )fars a jóslat 
hall:itárn. megbékül, lánya elvesztését most már ő is nyereségnek 
ta.rtjn., és lm otthoni gondjai haza nem szólítanák, maga is folyton 
e földön laknék. Amikor csak lehet, így is meglátogatja lányát, és e 
fiildr t Hunna gyönyörűségére a háborúk amphitcatmmú.vá teszi: 

H anc, sua ne desint cha1·ao spectacula natae, 
Esse plagam bellis amphiteatm facit. 

Hic, velut ín circo, geminus colliditur orhis, 
Duplicis I mpcrii digladiantur opes. 

Leányát férj helyett a bőségesen kiomló vér fogja megterméke-
nyíten i. Most már csak egy gond nyomasztja: ki legyen e föld 
királya? Rokont kiván erre a méltóságra. J upiter a végzetre hivat-
kozva kitérő választ ad, biztosat nem mondhat, ám lehet, hogy 
tényleg vérrokoné lesz a királyi méltóság; azé, aki megtalálja 
H unna fátylát. Mars két anyai unokaöccse, Attila és Budn, el is 
indul rögtön a fátyol keresésére. 

A t izedik rész tovább szövi a fátyol körüli bonyodalmat.34 

Hun na annak idején egyik kísérőjére, P isonia nimfára bízta a fáty-
lat. A nimfa nem tud úrnője csodás átváltozásáról, és miközben 
bebolyongja az egész országot, keresve Hunnát, nem is sejti, hogy 

3J :\f.us dc mntata in terram Filia Hunna conque l'i.tur; Jupilcr C'111n sola-
l111·, ut ful unun Hungariac slaLum cdocct,; uti et eum H cgt•m ful urum, qui 
Hw1ntw vl'lamen capilis r<'pcreJ'iL. ALLila, et Buda acl quaer<•ndum i<l so 
m·<·ing11nt. (B :J• - B 4•.) Jupilcr jóslat(tL vö. Aen. I. 2!17. skk. C-s VI. 84 7. 
Hkk. 

aa Virgo Pisonia, qni nuper capiLis vclamen scrvandum Ilunnr_i, commist•rat, 
ín nrbt·m Posonium mulal ur. (B 4' - T3 fi'.) Titkörkép valósúg hl'lyot t.: vii. 
Ntu·c·iH.<1t1H 1.ürLénctét (l\Ict. [ 1 f. :12!1. fildc.), ós V ürösmflrfy: Y,nlsín f"11 l ll ~ct. !. 
é n1·k. 4 12-4-24. sor. 
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rn.jt n. tapns. Az osztrák hn.táron fáradt n.n Jeii 1 n fol,vúpartra.. 
fater', a.ki kör.hon meghornLv1\lkozoLt és igen csinos ifj(1vá válto-
zott, éppen <L szomszéd do111lJOn sütk6rczik. A nimfa tüstént bele-
szeret, de az is ten minden kecl\'EIBkcdésé( barátságtalanu l ,\· is~za
utasítja.. P iso11iu. hosszas ptLnu:;zlm önti ki lelkét, tLmelybe11 .Amorra. 
Rzór átkokat. Panaszának bizonyára csak a halál vetett volna véget, 
hR. Vienna hn.madryas nem siet segítsóg6ro. Viennn. C'Rodó.lato~ lény: 

Urhs capit is muncli, t·11.put urbium, et orbis orcllc, 
Urbs tantum Domino, cujus cs n.u la, minor. 

Amint Pisonia keseregve le s föl járká l a parton, egyszerre csa.k 
megpillantja, az i stennő i sr.épségű nimfa kópét. Vienn a képmását az 
]stcr hor. ta. magával, vagy () festett.e, vagy csak elragadta a hah-
ja i ban mag{lL nézegető nimfa tükörképét. l\likor Pisonia, össze-
hasonlítja. a. mag~L sr.ép!-légét az isteni Viennáéval , rögtön tudni 
véli , miér t közömbös iránta Ister. }Jéltán veti meg az ő szerelmét, 
ha azét élvezheti. Csak n.rrn. kéri az i stennőt, legalább Ister szerel-
mének kis részét engedje át neki. A költő figyelmezteti : ne kép-
7.elje, hogy lster valamivel is több, mint az i stennő lábát nyalogató 
szolga. Pisonia lassan felhagy a zokogással, és addig-addig nézi 
Vienna képét, an1íg maga is hasonló lesz, ha kisebb is. Feje vár, 
teste város, keze-lába négy torony. Mi vel lábainál ott hömpölyög 
az Ister, Pison ia tovább is szerethet i. A neki kijutó fő szerep és 
d icsőség: 

Oblatura velut rcgni diadema Viennae, 
Austriadu m dextram tendit in arva manum. 

Dextera servabat Dominae de vertice tegmen, 
Nunc sacra sublimis pignora turris habet. 

Praescia nempe fu it , fas sit mihi credere, fati, 
Quod dabit Hungaricis Austria jura plagis. 

A tizenegyedik rés;,r, a két uralomkcreső fivér sorsát regéli el.~ 
H osszas eredm~nytelen keresés után P ozsony közolébe érnek. A to-
l'Ony nyitott ablakán kisu 1·gázó fejdíszt először Buda látja meg. 
A torony t it kos ha.talommal sokáig ellenáll, nem akarja elereszteni 
a. rábízott drága kincset, a testvéreknek erőszakkal kell elragadni. 

3s Attila, l'I Hu<lo. in\'l:ni11nt Hu1111a~' D indcmo. ín Turri; de re~no inter 110 
lit igo.n t . (R G' - Il i'.) K ilenc· (: v 111.tín 17 l2·hc11, a. koronúzó pozsonyi orsztíg-
gyíílósro jöLt liuzu. uz orszúghu. a szunL koron u. (1. }.1arc;;n/i llenrik: M11.gyur-
1n'S7'.(lg ( ikl.i•rH·I Cl r II. K 1holy1 lil IL bécsi <·0t1g1·c·F1s11s ig ( 1 71 l - l R 15.1 Bp„ 1898. 
2(í .). 

591 



A költő figyelmozteti a várrá változott szüzet, ne búsuljon, hisz 
Hunna fátyla csak profán szalag volt, a.z Ég figyelmeztetésére már 
készül számára az új korona, amelynél szentebb egyik országnak 
sem lesz. Quirinus városából ideér majd ez a korona, noha Lechus 
lill:álysága várta. 

Quod si Pannoniae reget (ut reget ) Austria terram ; 
Depositi custos unica grandis eris. 

Diceris magna tantum minor esse Vienna, 
Plusne vel a votis crescere possit honos 1 

H aec capitis, sed tu fies Diadematis aula, 
Urbes P annoniae Thus tibi ferre jube. 

Quantum Regis abest, de cujuscunque corona 
Vertice, sed quantum vertice Regis abest~ 

Exsuperat tantum te nobilitate Vienna, 
Urbes P annoniae flectite genua Deae. 

A testvérek a megszerzett fejékkel nagybátyjukhoz, Mars hoz in-
dulnak. Nem találják otthon, mivel időközben hazament a liodo-
péra. Attila és Buda összetűznek az uralmon. Buda barátilag meg-
osztozna, megfelezné fivérével a birodalmat. Attila szerint egy ki-
rály fősége alatt lehet több ország, fordítva azonban nem.35'a Buda 
hivatkozik arra, hogy elsőként pillantotta meg, tehát őt illeti a 
korona : ez J upiter akarata. Attila tagadja, hogy csupán a meg-
pillantás jogalap lehetne az uralomra; nagy dolgot csekély áron 
nem lehet szereznj. 

A tizenkettedik rész a testvérharc kitörésével kezdődik.36 

A szóváltá~nak Buda azzal vet véget, hogy kardot ránt testvérére. 
Példáját Attila is követi és rettenetes esküt tesz, hogy nem fog 
irgalmazni. Hosszasan vívnak, Buda előbb megsebesíti Attilát, aki 
dühöngeni kezd és levágja B uda fejét. Annak idején, mikor a fivé-
rek Scythiából idejöttek, Budát a Duna partján meglát ta Sicamb-
ra, a csúnya és öreg nimfa. Beleszeretett és most, mikor a párbajt 
messziről észrevette, integetéssel próbálja szétválasztani a két 
vívót. Mire azonban odaér, szerelmese már halott. Eszeveszett 
gyásszal siratja az ifjút. Lefekszik a holttest mellé - és csodák 
csodája, a friss vértől csodálatos módon megifjodik. Ráncai ki-

351• Vö. Seneca: Thyestes. 445. skk. 
36 Buda ab At tila. interficitur, ca.put ejus resectum mutatm· in rupem, 

Sicambria Nympha. in Urbem Budam. Dicitur siquidcm w·bs Buda ex Si-
cambriae antiquae Ul'bis l'Udcribus extructa. (B 7v -B 9v.) Sicambriáról 1. 
B onfini: Dec. l. Lib. I . 362. skk., i. kiad. 34. (Vö. Ale:1:ar1dre Eckltardt: Si-
cambria. Capitale légendaire des fran9ais en Hongrie. - D e Sicambria a 
Sans-Souci. J>a.ris, 1943. 11- 51.) 
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simulnak, szépsége megi'1jul, de ezzel fájdalma is, hiszen mint fia-
tal nőnek még jobban hiányzik Buda. Elátkozza Attilát, haszonta-
lan fiatalságát pedig szeretné vissza.ajándékozni a halott Budának. 
Az istenekhez fohászkodik, hogy sohase kelljen elválniok. Hadd 
legyen ő maga szerelmese sírhalma. A csodálatos átváltozás be is 
következik: a levágott fejből a budai várhegy alakul, Sicambra 
pedig ráborulván, várrá lesz. A két test egybenő, Buda marad a 
hegy és vár neve is: 

Hi<· dedit Hungariao caput hoc capitolia terrn.c 
Ohjice Tarpejum ne mihi Roma jugum 

Anne putem jam tum magnum statuisse Tonantem, 
Hungara Caesareo subdere Regna Throno~ 

Nam, benesi memini, semper Capitolia norunt, 
Non, nisi Romani principis esse locus. 

A tizenharmadik rész visszavisz a múltba.37 Mikor a testvérek 
még n, koronát keresve bolyongtak, egy napon megpihentek Car-
pathus lengyel óriás házánál. A válogatott finom étkekb()I Attila 
semmit sem evett, csak n, házigazda lányát, Barsiat (más llé\'en 
Barsist) csodálta. Hogy ébredező szerelmét palástolja, mértéktele-
nül ivott, ettől azonban még jobbu,n lángra gyulladt. Lakoma 
után Carpathus megmutatta kincseit, köztük egy éghetetlen köny-
vet. Elmesélte, hogyan jutott hozzá. Mikor Vulcanus a körmöci 
aranybányákhoz igyekezett, egy Asbestus nevű fiú kigúnyolta 
sántikálását. Az isten megátkozta és mérges szalamandrával meg-
maratta. Meg is halt, csontja azonban hideg, éghetetlen, szőhető, 
fonható kővé változott. Talán a szalamandra mérge teszi, hiszen 
ez a~ á.Jln.t élve vészeli át a lángokat, talán Muleibor gyű lölete. 
Attila a fo lyton lángoló, el mégsem égé) Asbestushan ráismort Ra-
ját friss szerelme képére.as 

A tizennegyedik rész í1jahb „geológiai " metamorf6zisL tartal-
m nz.~0 Carpathus a hősöket kertjébe viszj, és megmutatja palotája 

37 Asb<'slus puer in lapidemejusdem Nominis, qui in Comit.at,u Gömöricnsi 
in monlib11s Dobsiensibus copiosc inveniri scribitu1·. (B 9• -B IQ•.) Vö. 08ibri 
J.9t1·á11: Oissertalio historico-physica cio montib11s Hungarial'. Nagys:r.omliut, 
1 il4. 

38 A mctofo1·a a szalamru1<lra-hnsonlof, rokona. Eredeté1·<' nézve vö. JiJ<·~·
!uo·t/t ._C..'á11do1·: Középkori lermés:r.otszcmlélet a magyar köllc:f!7.C'tb<'n. -
Rnlnssi-tnn11lmányok. Bp., 1972. 298. 

aD Cyprio. Virgo in nqnnm vi1·idem, qmw propc Ristriciam, sct1 Nco!mlium 
fc t·1·11m in cuprun muLaf,. (B l O• - B 1 Jr.) A csodás tötLrn<'t. \ ·Vcrnlw1· kót 
hclyt\n(lk összcolvas:t.túsáb61 alakul t (i. m. 68„ ill. 66.). (Art11a fc.wn1m ro<lc•ns; 
C:11pr11111 ox liJ1To.) A XVI. s:i;il:.mcl l fi i kPzclvc - nyilv{tn Wt-1•nl1PI' iníivénok 
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tetejét : acél volt azelőtt, most réz. Reszterce mellett van egy zöld 
forrás, a.z változtatta át. Barsis elmeséli, mit hallott a forrás ere-
detéről nagyanyjától. Cypría nimfa szerelmes volt Magnesbe. Egy 
napon mikor az ifjú ölében megpillantotta vetélytársát, Ferrea 
nimfát, féltékenységében, miután cselvetései kudarcot vallottak, 
megátkozta a párt. F errea acéllá változott, csakhogy Magnes pedig 
kővé. Cypria megbánta végzetes féltékenységét, a fú1·iák vették 
üldözőbe, végiil vízbe ölte magát. Eredeti természete azonhan viz-
koráb:in ir-; megmaradt, hacsak teheti, rézzé változtn.t.ja a vn.c;at„ 
hogy eltűntesse Magnes elől Ferrea arcát. H a síkeri.il, megint re-
ménykedik a nászban, és zöld színűre változik. Miután a hallgatók 
megtapsolták Barsis meséjét, Attila megkéri apjától kezét, és 
Carpathus kedvező ígérete után vidáman tovább mennek. 

Attila sorsa beteljesül a t izenötödik részben.4° Carpathus jósai-
val megkérdezteti az isteneket a jövőről. Az égiek egyöntetűen 
figyelmeztetik, hogy óvakodjék jövendő vejétől és még jobban 
lányától. A zord atya el .is zárja Bars i át és megtiltja férjhez mené-
sét. Apja egy távollétét kihasználva, a leány mégis megszökik. 
A hazatéréí gigas megtudja egy szolgától és óriás léptekkel a szö-
kevény ut{w ered . .Hiába próbálja visszatéríten i, leánya egyre 
jobban fut előre. M:ár-már vőlegénye birodalmának határára ér, 
mikor haragos apja letör egy hatalmas sziklát és utána hajít ja. 
A haldokló leány utolsó szavaival bosszúért esd az istenekhez. 
Imája meghallgatást nyer, csodálatos fol'l'ásá változik: víze a belé-
je helyezett tárgyakat kővé változtatja. Attila, aki siet meny-
assmnyához, letelepszik az is meretlen forrás partjára. Barsia 
szolgálólánya elmeséli úrnője végzetét. A k irály szörnyű haragra 
gyu llad, nyiln.it a vízbe mártja és rohan Carpathushm;. Szemére 
hányja szószegését és kegyetlenségét, majd nyilával eltalálja kar-

11atására - a-z angol irodalomban is elterjedt az a. nézet, hogy Magyarorsztí-
gon vasat ré-i.zé változtató folyók vannak (l. Gál István: A<lalékok Szerb 
Antal életéhez és munkás.~ágához. I tK 1971. 631.). 

40 Bal'sis Carpat,bi filia in aquam lapidescentem, quae est ín Comitatu 
Bal'siensi. Wemherus de admiran. Hung. aquis. Carpathus Gygas in mont,em. 
Tibiscum juvenis in fluvium, cujus t;ertia. pars ob m ulLi tucl inem piscium 
vivore dicitur. Wemher ibid, Attila in Leonem. Cassis illius in Casoviam. 
(H ll' - B 12'.) Kövesít<l fonásról Wernherus: i. m. G7-68„ Aquae lapides-
centes. Acidula et alia Japiclescens. Az első csoport a Szepességhen, a m{tsO(l ik 
valóban Barsban Lalúlható. A Tisza eredetéről é,; hofüun való gazdags.i.gáról : 
i. m. 71- 72. Tihisci orf.us. Copia piscium in Tibisco. Schez az isme1·etes és 
\Vcrnher által is emlege1 eLI közmondó.shól fa1·agLa metamodcizisáL : A Tisza 
kéthat'mada víz, egyharmada hal (tehát ólő) . C1.wpaL111 1s heggyé aluknl ásának 
el6képo : (MoL. JV. 567 - 660.) l'orseus heggyé változtat.ja ALJ.ast; vö. l/11kár·s 
István.- i . m . 22. (Orosr.lán11á vó.ltozús : MeL X. G!18. s kk.) 
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ját. A kövesítő erő azonna.I hat : az óri ás ledől és hegységgé válto-
zik. Attila. clin.<lo.lát csn.k az árnyékolja be, hogy a, sziklák félig míl.-
guk alá temették kísérőjét, nővére kisfiát, a szép Tibiscm;t. 
Akárhogy erőlködik, nem bírja kiszabadítani a félholt gyermeket, 
a hegy pedig lassan gyökeret ereszt és lesodorja áldozatát a mély-
be. Belőle ered a Tisza, amely még most is részben élő : egyharmada 
ugyanis hal. Attila keserűségében égre-földre szórja átkait. Dü-
hösen ordító oroszlánná változik, így az állatok között is király 
marad. A királyi fejclisz égeti, ezért ledobja és mardosni kezdi: 
ám az istenek megmentik Hunna hajdani koronáját és a sisak 
(cassis) Kassává (Ca.ssovia) alakul. 

A tizenhatodik rész nagy ugrással Mátyás király korában foly-
tatódik.41 Sokú.ig nem volt az országnak koronája, végül azonlx~n 
Róma elküldte a szent koronát. Megérkeztének évfordulóját éven-
te királyi pompával megünneplik. Egyszer Corvinus király hadi-
játékot rendez az ünnep tiszteletére. A lovagi tornában maga is 
részt vesz és háromszor győz. Játék végeztével a nap emlékének 
megörökítésére elrendeli, hogy a vitézek akasszák pajzsaikat a 
szomszéd tölgyes fáira. Diadaléneket zengenek, haditáncot járnak . 
Egyszerre csak csoda történik: város nő ki a földből , a pajzsok 
pedig várfalakká és bá.styákká alakulnak. A város neve németül 
ma is Corvinus emlékét hirdeti: Győr-Raab (szójáték a „corvus" 
szóból) : 

Excipit Odrysii Jaurinum tela Tyranni , 
Christiadum clypeus praesidiumque manet. 

A tizenhetedik rész az előbb megpenclitett török-témát foly-
tatja.42 A keleti birodalom egyik hercege, Sinan, jogtalan kíván -
csiságot érez a korona látására. Azzal dicsekszik, hogy Diana az 
anyja - ha igaz, akkor is legföljebb H ecate. Leánykérés ürügyén 

41 Corvini Rcgis scuta.. cl. clypei in urbem Jaw:inum. (C l' -C l".) ;\Iátyás 
és Győr kapc:>olatáról vö. Len{]yel AtfrU: A középkori Győr. - Győr, Város-
töt•téneti tanulmányok. Győr, 197 l. 97 - 90. Az etimologi:r.{Lló gondola.tm6d 
és költészet. orodotéről vö. Cnrtiu.~ : Eui·opt\.ische Lite1·atur und lateinis<:IH·s 
Mittelal ter. Born, 1948. 488-492. 

·~ Virgo Comon-a, dum in Sínanis vota consentíre hollct, in testudinom 
mutatur. Dicitur Urbs Comarium testudinis formam imituri. Opugnata. est. 
Comarium ínito conatu tL f'inn.ne BassaAnnno 1954. Újvn1i1\ ín Urbem Új-
vnrímu:n. Ln<'1·ymrw illins in acicl11IM, quannn magnn. <:opin. in Hungaria. 
(C P-U 4'.) Komárom of!t.1·0111tíd1l 1. l st1•ánf/?1 Mikló.y: H<'"llÍ Hunguri<'i 
hist,oria . Kiiln, l ll8G. [418 1\.) A Rava.ny(1vl7.·forr{tsokról vö. J'Vemher: i. 1u. 
li8. A Szomjúság mogszcm~lycsíLése Q,·iJ ius ogy Jelemóny6nck clcformáci6jn.: 
MoL. YIIl. 725 - 884 . (Cei·cs Éhséggel súj tja a bűnös J..;rysichLhon t.) 
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hazafelé menet megpróbálj a kikém le lni az ország kincseit. Az 1A1er 
partján megpillantja gyémántkapus gyémánt,palotájában a szép-
séges Comorra nimfát, a folyamisten húgát, akiréíl azt hiszi, hog.v 
királylány. és kezével királyi hozományhoz jutna. Feleségül kéri , 
de kosarat kav. A zárt luipuk előtt hosszú, fenyegetést hízelgéssel 
vegyítő szónoklattal próbálja meglágyítani - sikertelenü l - Co-
morrn. szívét. Refréns7.orűen panaszos11.n ismételgeti: 

Regia qnid d11hitas pandcre Virgo fores~ 

Sem rábeszélés nem hns7.nál, sem erfüszak. Végül tehetetlen dühéhen 
anyjától átkot kér Comorrn fejére: Dia.na a leányt teknősbékává 
változtatja. J\ páncél <il.att szüzességét többé már nem fenyegeti 
semmi veszély , teknéísbékaként lesz Vesta papnője. A kétségbe-
esett I ster megpróbálja nővérét megszabadítani a páncéltól, hul -
lámaiva l félsziget módjára körülmossa, de puhítás helyett csak 
megkemén~· íti a szarut. Segítségül hívja a Vagust, a nimfa így vég-
leg elszakad a szárazföldtől, sziget les7., azonban a két folyó együt-
tes erőfeszítése is haszontalan. Újviira nimfa a közelben kineveti 
hiábavaló fáradozásaikat. Ister meg akarja büntetni a csúfolódót, 
de megfullasztani nem meri - hiszen Jupiter egyszer már megto-
rolta hasonló akcióját - , ezért szolgáját, Tritont elküldi alibiai s irn-
tagba aSzomjúságért. Parancsára a szörny-istennő álmában megtá-
madja U jvarát, aki felébredvén iszonyú szomjúságot érez, ame-
lyet sem n,;,, Ister, sem a Vág vizéből nem képes csilla-pítani. Tren-
esény felé menekül, saját könnyét issza, szomj{1sága azonban csak 
növekszik. Végül a Nyit1·a folyócska partján megnyugvá"8ra lel és 
kősziklává, majd kis várossá alakul. Könnyeiből savanyúvíz-forrá-
sok fakadnak. 

A tizennyolcadik, utolsó rész Jupitel' újabb közbeavatkozáRát 
hozza.43 Ujvaria (!) panaszos sóhajai meghatották a főistent, el-
határozza, hogy véget vet az örökös széthúzásnak, leküldi a Békét. 
Pax istennő végiglátogatja az egész országot, mindenütt szelíden 
elsimítja a bajokat. Kedve támad meglátogatni a távol lakó 
Tauruna nimfát is. lVlikor találkoznak, Pax rémülten hátrahőköl: 
barátnőjének sza.rva.i nőttek! A szerencsétlen al ig akarja elhinni, 

•3 Belgrudum seu Ta11run11m; in fluvio viclel, se cornua (lunae viclclircl. 
T11rcicat„ in c·11jus polt>St all' est) fronte gcrl'rf': jacturam s m\e'. formae deplorat 
Poeta brevi !>!Un rcstituendam promittiL, ex Augnstissimi haerecl is nal ivit a t r 
solatur. (U 4• - C 5•). Krsőbb is , egészen 1t rnmantikáig kedvelt az a köl· 
t eménys'.l.er lW'.l.rt, hogy a mélLa.llan S'.1.envndils a végén mintegy lehfvjo. ti 
maga megvállúsára. az égi köve le t, azT~~l'.l.S(tg sLb. isLonnlljéL, vö. 0.~okonai : 
Tiidóg.v11llnd1Í!!omko1·; Vörösmarty: A unt t<>nbPrg-albumba . 
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de a. folyók vizében tükröződő képe meggyőzi. ::\fár a.ttól fél, hogy 
- nevéhez méltón - nemsokára egészen tehénné alakul, hangját 
próbálgatja, hogy emberi szavakat ejt-e még, vagy már csak bőgés
ra képes. Elbúe-aúzik P axtól és magányba vonul. Jupiter Budára 
érkezik, és meghallgatja az istennő kétségbeesett panaszát. Tauru-
na inkább elviselné Prometheus, Sisyphus vagy Tantalus kínjait, 
mint szépsége elvesztését. Nemrég két évig még boldogan örülhe-
hetett szabadságának, de reménye lehullt az őszi levelekkel, az 
odrysiai kényúr egészen hatalmába kerítette. Talán a.zért Játták el 
szarva,kkal, hogy áldozati bn.romként hurcolják a Bosporushoz?! 
Meghalna bátran, vigaszul csak annyit kér, hogy Jupiter tudja: 
ártatlan ádozatként hal meg, nem ellenségként. Jupiter megvigasz-
talja a kesergőt, uem kell sokáig viselni szarvait. :\lert e szarvak 
a császári bölcső lábaivá változnak, meghajolnak ma.jd az ifjú, 
új Jupiter lába előtt, hogy korábbi hajthatatlanságukért bocsána-
tot nyerjenek, végül pedig a győzőnek nyújtanak koszorút. Meg-
jósolja, hogy a dicső magzat mindent elér; Tauruna szabadulásá-
ért már nem kell a nagy Lipót árnyához fohászkodni, mert e nagy 
ős újjá éledt Károly újszülött fiában. 

Víve Auguste puer gemini spes altera mundi! 
Vive diu, et factis omina vince tuis. 

Jupiter jóslatában most már az egész világhoz fordul: növekedjék, 
hiszen egyelőre még kisebb fejedelménél! Birodalmak versengenek 
azért, hogy uruk lehessen. Övé a Nap mindkét háza. 

Cresce orbis, sibi ne coelum natumve, patremve 
Vendicet, ambobus si minor orbis eris. 

Az ovidiusi Metarnorphoses mintájára szerkes:1.tett, azonban az 
olvasókra - azaz a friss Iauxeatusokra - kacsintva önironikusan 
álszeréoykedő peroratio rekesz(,i be a művet.44 

Az elég terjedelmes, J 858 sorra terjedő költemény tagolásában 
érvényesülő szimmetriák funkcionális jelentőségűek. Az előhang 
és utóhang leszámításával 18 énekre tagolódik. Az első, a középen 
álló kilencedik és a legutolsó ének majdnem egyforma hosszú-
ságú: 90- 90- 92 sor. A két leghosszabb ének is szimmetrikusan 
helyezkedik el: a második 272, az utolsó előtti pedig 208 soros. 
A hatos osztás nyomán kialakuló csomópontok is - egy kivételé-

'11 Vü. U'Vicli'us: M:eL. XV. 87 1 - 879. A rnűvek z~il'iatáiluk i.mLik crcdeW 
hulhu.t-aLlunság-Loposzál'ól vü. Gt1rt'i 'U8: i. ru. 4. 71 - 4 72. 
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vel - kb. megegyező hosszúságúak: a harmaclik ének 136 soros, 
a tizenketteclik 156, a tizenötödik ének peclig 112 sor terjedelmű. 
A hatodik ének Jáfazólag röv id : 78 Aoros, azonhan mivel <'Selek-
ménye folyamatwmn ö::;szefögg }\,l'zintén 78 soros hoteclik éneké vel, 
Lulajdonképp<'n szint,én kiemelkedik átlagosan 60 soros környeze-
téből. A második és tizenheteclik ének között aszimmcüikusan ki-
emelkedik a 134 1>oros tizeclik ének : miként azok egy-egy harma-
doló tartóoszlop mellett állanak a maguk aránylag nag~· cltéréflé-
vel, úgy ez is , közvetlenül az omphalosban. 

A hármas szimmetria folytán tn,rtalmilag J upiter egy-egy jús-
lata illeszkedik 0iz eposz döntő csomópontjaira. Az elsőben meg-
igéri Europának, hogy teljesíti kívánságát és (1j földet csatol 
hozzá, amely majcl a legdicsőbb földrésszé teszi. A másodikban 
megígéri Marsnak, hogy a lányából létrejött új föld, Hunnia 
mindig fog clicső hősöket, harcos utódokat teremni, akik karddal 
terjesztik birodalmukat. A harmadikb:m előbb megígéri Tauruná.-
nak, hogy a most született c.sászári fiarj megszabadJtja, majd az 
egész világnak, hogy az ifjú császá.r hirodalma ki fog terjedni az 
egósz földre. A jóslatokban megpendített alaptéma tehát: a 
gyarapodás, terjeszkedés, hódítás. Mégpedig az első és utolsó 
jóslatban egyetemlegesen, egész Európára, illetve az egész földre 
kiterjedően, a béke elvének diadalaként, míg a középsőben rész-
legesen, egy elvre, a háborúra és egy földre, H ungáriára vonat-
koztatva. A középső jóslat a maga helyére, J upiter világtörténeti 
koncepciójának kereteibe, a főisten terveinek szolgálatába állítja. 
Mars eredet ileg különálló akcióját, a vit ézség és a háború állandó-
sítására kezdeményezett családalapítását. Az alapkoncepció, a 
gyarapodás, t erjeszkedés, gazdagodás egyre kifejlődőbb folyamata 
tehát két elv, a béke és háború küzdelméből jön létre. Aminthogy 
Ovidius a Cha-0sszal indítja költeményét, és az augustusi rendszer 
közvetett apológiája.ként Julius Caesar istenülésével fejezi be, 
Sebez a Habsburg-ház apológiájába torkolló eposzának elején van 
a kezdeti rendetlenség, elnyomatás, zsarnokság: Ister garázdál-
kodása, zűrzavara, amely megakadályozta Europát méltó, Ju piter 
á ltal kijelölt helye elfoglalá.sában. Ez a „til'annizmus" más 
oldalról tekintve békét jelentett: :Suathus-Szvatoplu k országában 
ismeretlen volt a fegyver, a va.s még eke alakjában sem fordult 
elő. Szegény, primitív és természeti erőktől korlátozott „arany-
kor" az eposz indJtó helyzete. Jó a benne élőknek, de méltatlan 
a nagyra hivatott Europához. Uralom, de törvénytelen. Már a 
kezdeteknél az exigenciákból kirajzolódik az eposz menetének 
lehetséges perspektívája: a „méltatlan aranykorból" méltót kell 
teremteni, a szegénységet gazdagságra váltani, az igénytelenséget 
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pompára, a tirannus-uralmat igazj, legitim monarchiára. Mars 
akciója kezdetben a nagy jupiteri tervtől teljesen elkülönül, ki-
zárólag a. férfiatlan gyávaság kiirtását, a háborúzni szerető férfias-
ság terjesztését célozza, azaz éppen az arany vasra cserélését. 
Csakhogy a hadistent Thraciából elriasztó gyáva katonák méltó 
párjai Suathus jámbor alattvalóinak: méltatlanok, a nagy hiva-
tásra alkalmatlanok. Ezáltal Mars egyéni célja beleágyazódhat 
Jupiter tervébe: a méltatlan, illegitim, bálványimádó Ister-Suat-
hus rendszer csak bátor, férfias harcban számolható fel. Hunnn, 
van kiszemelve erre a nemes hivatásra : harcot, küzdést, pusztítást 
hoz az epikureus nemtörődömséggel lakomázó, elpuhult, szen-
vedést és hivatástudatot nem ismerő őslakókra. Elpusztul, azaz 
átalakul, de halálában véget vet örökre Suathus országának és 
illő határai közé szorítja Istert. Háború és béke ellentéte ezen a 
ponton első fokon nyugvópontra jut, ideiglenesen összeengesztelő
dik. Hunna harca eredményeképpen az országba visszatér az 
aranykor. Most már az iga.zi, amelyet nem csupán a vas hiánya, 
hanem a riemesfémekben és a föld minden gyümölcsében bővel
kedő gazdagság is jellemez. És egyelőre még mindig hiányzik a 
vas, áldott békesség uralkodik. Ha ez a helyzet állandósulna, 
semmivé foszlana Mars terve. Mars ha.ragos közbelépése jdeig-
lenesen rejtőzködésre kényszeríti ugyan az aranykort, a vas meg-
jelenése - fegyver és bányászkalapács - puszta kiaknázható 
érccé változtatja az istennők lábanyomát, ám a költő ezen az 
exponált helyen, a hatodikkal egy egységet alkotó hetedik ének 
végén lírai fohászba tör ki, mintegy jóslatot meszt a béke látszólag 
végzetes kudarcát regisztráló helyre és a régmliltból a jelenbe, 
Károly császár békéjébe hivogatja vissza az istennőket. Hunna 
vadászata tehát létrehozta az Europfoa.k ígért eljövendő nagyság 
egyik felét: az anyagi gazdagságot. A bitorló Ister azonban Mmak 
idején nemcsak elszegényítette Jupiter szerelmesét, hanem méltósá-
gá.ban is megalázta. A főisten jóslata csak akkor mehet egészen telje-
sedésbe, ha a méltatlanság is megszűnik, ha a,z ors7.ágnemcsak gaz-
dag lei:;z, hanem dicső és legitim uralom alatt álló is. Jupiter máso-
d ik, Marsnak tett ígérete ezt a jövőt vázolja: Mm·s unokái, a 
nuigya,r hősök Rómát megszégyeoíW d i <·sőséggel kiizclenek m<ijd a 
h ~ldi porondon, a két vihígbirocblom harcjá,ték-terévú (<ttnphi -
teatrum) változó anya-földön. Hátravan azonb~Lu az uralom 
kérdése: ki legyen méltó és törvényes uralkodója e földnek~ Jupi-
ter válasza homályos : Mars egyenesági leszármazója, Hunna már 
nem él, tehát az les7. az eljövendő méltó uralkodó, aki majrl 
koronáját viseli. Az viszont nem biztos, hogy oz a személy a had-
isten rokona lesz. Egyenesági leszármazott hiányában két unoka-



öcs próbálkozík : sorsuko11 leméretik "' „ nemzeti" királyság lehető
sége. A ·testvérviszály, a pártoskodá8 miatt mindkettőjüknek 
pusztulniok kell; már csak azért is, mert mindkettejük felfogása 
hiányos és helytelen a királyi hatalom eredetéről és jellegéről. 
Buda hisz ugyan az isteni kiválasztottságban, azonban egyéni 
erőkifejtésre nem képes, méltóságát nem tudja alátámasztani 
méltó erővel. Emellett felújítaná az Ister-Suathus eeetében egy-
szer már lejáratott kettős királyságot. A jezsuita beállításban 
„machiavellista" Attila t isztában van ugyan azzal, hogy egy 
országnak csak egy fejedelme lehet, azonban kizárólag az erőszak 
híve, és szembeszáll az isteni rendeléssel. Egyikük sem méltó 
végrehajtója Jupiter akaratának. Sőt, mi több: még Mars támoga-
tása vagy döntőbfráskodása is hiányzik mögülük, hiszen a had-
isten, megnyugodván a háború őt egyedül érdeklő jövendő ki-
látásai felől, Scythiából visszatért balkáni őshazájába. A tragikus 
testvérharc vérrel fertőzi az ország földjét, ám csodás módon ez is 
jóra fordul, a kiömlő vértől új életre kel és királyi székhellyé 
változik a vénséges vén Sicambra, és akárcsak már előbb várossá 
változott társnője, Pisonia: előre jelzi az eljövendő, végleges, 
legitim uralkodót, Viennát, illetve a császárt. Pozsony a koronát 
kínálja, Buda CapitoJiumként kínálkozik. Székhely és fejdísz: ezt 
nyújthatja Hunnia a magáéból az egyedül igaz, de határon túli 
uralkodónak. Miután Hunna elő-koronája, Kassává változott, 11 

továbbiakban az igazi, szent korona körül bonyolódik a cselek-
mény. Corvínus király származása, illetve legitimitása teljesen 
homályban marad. Az eposzban egyedüli funkciója, hogy a szent 
koronát méltóképpen ünnepelje, a hagyományos harci erényeket 
megcsillogtassa és persze, hogy nevével alapot szolgáltasson a 
szójátékra. Az egyre gazdagodó, csodás gyógyvizekkel, hal-
termő folyóval, védelmező hegyekkel, bevehetetlen városokkal 
(ez utóbbiak az „antemurale" maradványai „clypeus"-i mivoltuk-
ban) gyarapodó ország méltósága is kellőképpen biztosíttatott 
immár: van koronája és van, aki viselje. A legitim uralomnak 
csupán egy sérelme maradt: Dia.na. - és feltehetőleg a Ba.lkám·ii 
vonult Mars - egy elfa.jzott gyermeke, Sinan próbállrnzik csellel 
éH erővel ttz malom birtokál>a jutn.i. Ez a török hangsúlyozottan 
méltatlan pretendens, elűzésére még csak a katonai erények fel-
vonultatása sem szükséges, a gyémántos gazdagság maga ellen-
áll neki. A visszaveretését követő zűrzavar azonban - ha korlá-
tozott mértékben is - visszahozza a kezdeti káoszt : Ister magáról 
megfeledke:r.ve ismét megtorláshoz folyamodik. Az épülő rend e 
sérelme láttán azután megnyílik Jupiter végtelen kegyelme: végre 
lejön Pax, és a költeményt záró nagy l:itomáslJan kiteljesül az 



ország i 1 d cgrMu;i1, Belgl'ácJ ról lekerö 1 u, félhold. A gyföwlem i num1r 
nem Hu1111it~ öncélú öröme, magáért való dici;ősége: a lever!, fél-
hold a nagyra hivatott Habsburg-csecsemő bölcsőjének 1ália 
csupán, akinek fensége messze tú lterjed nemcsak a magyar, ha-
nem az európai látóhatáron is; a világnak kell őt növésben meg-
előznie, hogy az apjával együtt képviselt nagyságot méltóképpen 
befogadhassa. Europa így tényleg megkapja, amit a főisten ígét-t, 
a császár vezetésével a, világ élére kerül, és ezzel megoldódik 
végleg háború és béke dialektikája is: az utolsó győztes harc lesz a 
végleges béke megteremtője. 

A költemény korántsem csupán alkalmi versezet, amely a 
török végleges kiűzésére, Nándorfehérvár felszabadítására szer-
vezett hadjárat előkész ületeit és Lipót féíherceg születését i.innepli.4:; 
Az alka.Imi , ünneplő célzat csupán a, gondosa.n felépített allegorikus 
történetfilozófia végső csattanója, gondosan előkészített meg-
koronázása. Ha lefordítjuk az allegóriát, a H absburg-ház világ-
birodalmi igényének Magyarországgal kapcsolatos álláspontját 
kapjuk. Eszerint Isten örök bölcsessége öröktől fogva nagyra 
szánta Europát. Dicső szerepét azonban nem tudta méltón be-
tölteni , mivel a részét képező D una-medence vadon volt, és 
gyáva, államalkotásra képtelen szlávok lakták. Szvatopluk pri-
mith- uralmát a hunok vitéz népe megtörte, és meghódította az 
országot. Állhatatlan és kegyetlen természetük azonban csuptín 
arra teszi alkalmassá éíket, illetve a velük azonosított magyarnkat, 
hogy alárendelt helyzetben gyakorolják katonai vitézségüket, 
hősiesen védelmezzék a meghódított földet a küls6 ellenségtől. 
.Az uralmat saját maguk nem gyakorolhatják, ezt a jogukat test-
vérharcban eljátszották. Az igazi kontinuitást nem ők biztosítják, 
hanem szülőföldjük. A minden jóban bővelkedő, aranykori föld 
méltó kormányzást csak attól az uralkodótól kaphat, aki a minden 
jó tulajdonságát szimbolikusan magába gyűjtő koronát viseli. Ezt 
a koronát pedig ki is Yiselhetné méltóbb, mint a világ két felének 
uralkodójt~, a Hahsburg-császád! Semmi esetre sem osztható meg 
ez az uralom, sugallja az eposz az erdélyi fejedelemség felszámo-

'15 Lipót, fi>lw rl'<'g !;!:1.ülcl é!lól. tl:t.i11 Lén iiS8~.uk11J 1<'1;olt a u. 1öl'i.ik l1 úl10 l'Ú s ikoróvul 
li!ctrk Sauttcr: Omina belli 'l'urcici ex Noo11u.to Archi<luco Leopoldo (Bécs, 
1716.) című költeményében. A csehországi rendtartományban is kiadtak a 
fiúörökös várva. várt; születésére egy névtelen költeményt;: CunaeAugustales 
a1·ch idueis A usl ria(l L eopolcli . (Prága, 17 J 6.) Vö. De Backer-Sommervogel: i. 
m. I. 1590. (A véletlen folyt,án a csecsemőkorban elhtmyt f61Joroeg balálánt 
Íl't· 1.ömén Lt> li'n gyásr.vers mellotl. olvashat;juk Sebez epig rammáját; VI. K á-
roly ha.lá lá l'ó l.) 1.,. Karl Kfei10: AnalecLa po0Lio11 l'rovinciao A us l l'iae Sociulu.-
Hs Josu. 1 - 11. Bécs-Prágu. - Trieszt l 757. H . 4 7. vö. még a 123. jegywLot.. 
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lása után. Ez a méltó és nagy császár majd utolsó nagy háborújá-
val elűzi a pimasz, jogtalanul bitorló törökeket, akik - hasonlóan 
a régi, pogány hunokhoz-magyarokhoz - Mars durva erőszakát 
testesítik meg. Ezzel az utolsó harccal véglegesül a béke, Isten 
országa leszáll a földre, teljesül a világterv. 

A Habsburg-abszolutizmus eszmei indokolásának keretébe eről
tetett a költő minden olyan motívumot, amely csak nlkalmasna k 
mutatkozott „magasztos" céljára, tudatosan mellőzött, illetve át-
a.lakított minden olyat, amely végképpen használha.tatlannak bizo-
nyult. Sorra feltfü1ik a csodaszarvas, Buda halála, Mátyás király, 
Zrínyi : a magyar epikus hagyomány és történeti tudat elsőrendű 
szereplői még másfél századig vagy tovább. Mindez azonban 
egyáltalán nem a magyar nemesség önelégült történeti tudatát, 
rendi hazafiságát fejezi ki ! Sőt, ellenkezőleg: az eposzban fel-
sorakoztatott minden magyar „ősi dicsőség" csak a Habsbmg-
világuralom alárendelt eszköze, a bécsi trón zsámolya. 

Sebez Péter nemcsak származására volt osztrák, műve is ízig-
vérig a domus Austriaca ideológiáját szolgálja, a Rákóczi-féle 
„bitorlók", az áldott földre vórt csorgató „pimasz testvérgyilko-
sok" leverése után öt esztendővel. A Varjú Zsigmond m{ívészi 
és eszmei kvalitásait jóval felülmúló, ovidizáló eposzával azonban 
olyan kihívást intézett az utána jövő magyar jezsuita kölw-
nemzedékekhez, amelyet elutasítani nem lehetett. Utána nem 
~~kadt senki, aki maradéktalanul vállalta volna a M elanwrvhosis 
Hungariae következtetéseit. A világtörténc]mi igényű, kozmikus 
távlatokba ágyazott kompozíciót az utódok széttörték, és az alá-
rendelt motívumokként alkalmazott részeket önállósították. Ki-
alakult egy öncélúvá lett metamorphosis-műfaj: városok, hegyek, 
bányák, növények csodás eredetér61 regéltek, illetve az osztrákok 
Ausztria és Stájerország „átváltozását" adták elő , az őspéldához 
hasonló történelmi rabulisztikával.46 Schez eposzának ,.romjaiból" 
viszont a magyar honfoglalási eposz is megszületett. 

•0 A 111etamorphosis·111Űíaj képvisulőiró l 1. ÍJl/kát·B l 11tvri11: i. m. /\'/. igc11 
szcmclvónyes feldolgozás nem erolít.i t öl.Jl1{1k közölt Ludwi(J J)c/Jiel ( 1 ti!l7 -
1771) hú-cs ctu-monjú.t, a mely pedig kót kiadást is megért és Kori Klein Í! 
fö lvette reprezentalív antológiájába: Mctamorpbosis Styriae (vö. De Backer-
Sommervogel: i. m. ll. 1858.). Idetartozik l.ovábbá.Lestyán Mihály: l\fetempsy-
chosis seu Pulch eriae in Mariam The1·esiam transfusa (Nagyszombat, 174-9.) 
című költeménye is (vö. i. m . IV. 1751.). A külföldi mint á i{ 1'ö7.iil igPn fontos 
1\.1. ametamorphosis, amelyet Charles Pol'ée, Volta.fre je7.s11ita Lamírjaszerkf'sz-
lcl t. (vö. i. ro. VT. 247., tov{~bbá Oeorues Oreute: Dic~ion!Hliro des le tkes 
fran~aises. L e X V IJI• siecle. Paris, 1960. J .). 
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Közjátélc: a /ölláma.dt Jlunua 

Attilát a. jezfiuita, költők 15 év ig békén hagyták. A konszolidáció 
előrehaladt{wal a hun kfrály R ákóczi-allegóriaként való felfogásá-
nak használhatót>ága csökkent, iJletve feleslegessé vált„ HunnáL 
viszont csakhamar feltámasztották halottaiból : a magyar re11cli 
nemzet nemtőjévé vált. 

B eneken Antal Carmen elegiacumát Nagyszombatban 1726-ban 
adta ki. A libellus címe : Hungaria Nova a Veteri in Jus vocata. 
A neo-baccalaureusok promotora ezúttal Schez Péter volt.47 

A költeményen félreismerhetetlen Sebez művének ihletése. 
Olvasóinak ő is a Hazát ajánlja figyelmükbe, azonban - mintájá-
tól eltérően - nem leíró, „ismertető" szándékka.l: Nihil P egasei 
roris Vestris Lauris aspergemus, quae non minus, ac Sapientia 
Vestra, aeternitatem sibi pollicentur; sed P atriam, cujus estis 
studiosissimi, pro se ipsa perorantem Vobis denuo adducimus. 
(4.) A Hazát tehát könyörgőként vonultat ja fel, válságos helyzet-
ben. 

Praefatiója egyetlen nagy ívű, kidolgozotthajóindulás-metnfora, 
amelyben nyitányszerűen sfüűsödnek a költemény témái. A költő 
hajója kicsi ugyan és rosszul felszerelt, mégis, mert a ha.zai istene-
ket viszi ; közepén a kesergő Hunna. A hajón a.zonban nem W'al-
kodik béke: Hunna sokáig távol volt hazáját ól, most tér haza és 
körülötte az istenek egymást vádolva vitatkoznak. 

Az első ének azzal kezdi, hogy hajdanában Magyarországon 
aranykor virult.48 Az obligát aranykori sablonok felsorolása után 
bemutatja e föld istennőjét : 

Confictos exosa Deos ge11s Hunna, tonanti 
E reliquis uni patria liba dabit . 

Cui suberant Divae, Nympham dixere coloni, 
Vulgus Agenoridum credidit esse genus.19 

Hunna tehát e költeményben egy családból szihmazlk EuropávaJ , 
és az ország fölött Jupiter társuralkodójaként regnál. Azonban 

4 7 A könyv jelzete az OSZK·l>o.n: P. 0 . Lut.. 2576. Noha /Je Hcu:ker-
Somnwrvoyet bibliográfiája. hclyrscn jf1lezLe a szerzőt. (i. m. l. J 302.), it1.h1m 
a mai napig a promotor után Seb ez művének vélik (vö. P eti·ik: i. m . V. 
1971. 446. és VI. 1972. 257.) . 

'18 Descl'iptio Hungal'iae veteris : Causa fugae, reducis querelae, Dimittit.ur 
ab eadem; Mcrcurius, qui Deos Palrios ocyus sistat. (7 -13.) 

49 Cornides Daniel még a század vúge felé is arról érl.ekezeLt, hogy a 
m agyarok eredetileg is már cgy istcnhivők voll ak. Vö. Di6szegi, Vilmos: Az ősi 
magyar hitvilág. Bp„ 1971. 13 -32. 
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mikor kitöl't a gyászos háború, Ma.n; dühe elől elmenekült. Futása 
után az egykor hű magyar nép bálványozásra tért, a költő nem .is 
tud mentségére mást felhozni , minthogy a hamis hitet, e viperát 
a külföld csempészte be : a R ajna és a Szajna nyilván Lutherra és 
Calvinra céloz. A bűnbeesés után szépen virult a gyilkost:lág, 
gyújtogatás, a pusztulás mindenféle neme, a múzsák is elhallgat-
tak.50 Egyszer azonban véget értek a háborúk, bezárult Janus 
kapuja, kivirult a béke olaj ága, ·ismét füstöltek az oltárok, 
visszatértek a múzsák. Hunna is visszatér az égből, azonban a 
pusztulást látván keservesen sírva fakad. lVDndenütt csak romokat 
lát. Hosszú panaszában refrénszeríien ismétli: 

Haec ne, ait, ex prisco superant modo fragmina Regno, 
H aec ne ex Hungarico forma relicta solo~ 

Jupiter méltányolja panaszát és utasítja követét , Mercul'iust, 
hogy a pusztulásért felelősségre vonható, bevádolt istenségeket 
hívja össze Hunnához tárgyalásra. 

A második ének Mercurius körútjáról szól.51 Elsőnek Plutót 
keresi fel , aki háromágú trónján székel,52 azután következik a 
thyrsusos Bacchus, a borvidék ura, majd az alföldi gabona király-
nője, Ceres, Cynthia, az erdei vadász-úrnő, a nyájak ura, P an, 
végül a kopár hegyeken uralkodó Mars. Mindnyájan Hunna 
színe elé gyűlnek, noha csak vonakodva engedelmeskedtek az 
idézésnek. 

A harrnadik énekben a méltatlakodó H unna előadja vádjait :53 

Plut6 azonban rögtön közbevág, és magát teljesen ártatlannak 
nyíl vánítja. Az ő birodalma bőven ontaná most is a kincseket, ha 
Mars és Neptunus nem rontottak volna galádul rá, hogy elpusztít-
sák. Termelékenysége azonban most is a régi, sőt, még többre 
képes, mint valaha. 

so Az állandó háborús zavarokkal magyarázza a szépművészetek, tudo-
m{myok elha-nyagolLságát. Ene a védekező gesztusú közhelyre vö. 'J.'a.rnai 
Andor: i . m. 104. skk. és uó.: A magyarországi irodalomtörténei,írás meg-
indulása. ILK l97J. 35 - 77. 

01 Mercm·ius Hunnae jussa peractm:us ad Deos, D casque PaLriae invisilí. 
Describuntur eorundem domicilia. Colleota demum N uroina Deae sistcmtu1-. 
(14-17.) 

5: A trón három ága: a három bányaváros, azaz B eszterce, Körmöo és 
Selmec. 

53 Hunna vet,us amplius coram Diis ob muta.tam Regni formam ín querelas 
effund iLur, indi~nante Pluto, qui ejusdem gemiLus internunpens, Martis, 
ac N eptu.ni foedus detegit, ruinasque sibi ab illis oxaggorat , opes tamen 
prioribus saooulis JJal'e inonunciat, suque omni culpa absolut,um. cupit, ulun 
nihil a vutori forma P lutonfo. regna reoesserit. (17 - 23.) 
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A negyedik ének elején az istennők szintén v isszautasítják 
Hunna vádjait, illetve megteszik a maguk helyzetjelentését .54 

Diana eldicsekszik, hogy soha annyi vad nem volt az országban, 
mint most, a nagy pusztulás után: még kiilfö ldrfü is sokan ide-
járnak vadászni. Ceres sem panaszkodhatik: a hulláktól olyan 
dúsan terem a föld, hogy még trágyázni sem kell, úgyis sok-
szoros termést hoz. Panaszt emel viszont a vadá.sz istennő ellen: 
vadászat közben n,z () hiro<lalmát sértik mindig, amikor letapossák 
n. galJonát. Kiroblmn a veszekedés, és az üreg paras?.tisten, Pan, 
vállalkozik a l>ékítésre. Igazn,t n.cl mindkettőjüknek, a?.onbR.n ki-
emeli, hogy a folytonos hfLhor11, Mn.rs á.llandé> gará?.dálkoclása őt 
síi jtotta a legjobban : 

Me solum (vos tuta manent) sors versat iniqua, 
Cornigerum vexant bella, necesque Deum . 

Ah quoties sylvae nostras sepere querelas, 
Ut flevi, nostris creverat Ister(l)aquis. 

Vos memores vestrum quercus deffendite N11men, 
Testis de celsis rupibus aura sonet. 

Cor dolet, ~ut patriae clades, ut bella recmsant, 
Ut subeunt animum damna priora meum. 

Funestis quoties luxerunt ignibus arva, 
Horrui t ah quoties terra repleta nece. 

Vidimus ah quoties fuma11tia culmina villae, 
lVIars vetuit flammis addere durus aquas. 

Nitimur hfoc lachrymis sedare incendia nostris, 
Ferreits est, eheu, quem nihil ista movent. 

Haec nobis superat post aspera bella voluptas 
Hostis inhitmana de feritate queri. 

Quid queror ü1sanus ~ Porta jam pace quiesco. 
Quodqite semel periit, fata redire negant. (32 - 33. )55 

Mars azonban dühösen felfortyai1, nem tűri, hogy gyalá.7.zák. Rá-
támndna az öregre, de HUlma. leinti : 

ö<l Diana, et Ccres muliebri 0-estuantes ira HunnM querelas dilnunt. 
U traque l'egrú sui, poLestaLisque ampliLudinem dcclarat. Laccssit;i a Cerere 
ob violat·a jtu·a Lalona, Pana accf'rsit, qi1i, ut; Deas componeret, utriusque 
rngni clecus ac cmol11mcnta collandat. (23 -33.) 

" 5 Pan fortyogó panasza a szegénylegény-énekek hangvélelére emlékeztet. 
A „hányszor" hangsúlyos emlegetése viszont ismét Kölcsey Himnuszát 
előlegezi. (Vö. Més;;öly Gedeon: :l<ölosey Hymnnsa és a Hymnns I<ölcseyje. 
Bp., L!'J'.39.) 
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Sat, dixiL, tellus hun.na cruoris habet: 
ln vestras remeate pbg1ts, stitt scde morari, 

Vincit l)l'isca novum saecula. Musa tace. 

Az utóha.ng rekeszti be a - papírhiányra hivatkozva - kurtán-
furcsán befejezett költeményt.56 

A Sebez költeményének problematikájából Beneken csupán 
egyetlen fő motívnmo1: emelt ki: a „gazdagságot," n.zaz az ország 
gazdasági helyzeté!;. A gabonában, vadban, nemesérchen való 
gazdagság e költeményben is eredetileg isteni adomány, a kezdeti 
aranykor velejárója. Csakhogy ebben az aranykorban már ma-
gyaroké volt az ország : az Ister- Suathus,-féle t örvénytelent a 
Jupiter-Hunna-féle törvényes uralom helyettesítette. Ez a Hunna 
Agenor föníciai király leszármazottja, tehát kimondatlanul is 
Europa rokona, méltó társa. Honfoglalásról nem esik szó, a 
magyarok, úgy látszik, mindig itt éltek. Legfőbb uralkodójuk a 
főisten, idegen dinasztiát nem ismernek. A konfliktust Mars 
gonoszsága és a bálványozás okozza. A háború a költő felfogása 
s7.erint elsősorbA.n polgárháború, és legfőbb következménye az 
aranykori gazdagság elpusztulása. A bálványozás a költemény 
menetében csupán alárendelt j elentőségű, később már nem kerül 
elő . A fő célzat nem ellenreformációs. Hunna döntőbírósága előtt 
a védekező istenek a felszabadító háborúk utáni aranybányászati 
és mezőgazdasági helyzetet vázolják. Eszerint aggodalomra semmi 
ok : a bányavíz és a háború elpusztították ugyan a bányák be-
rendezését, de az aranykészlet változatlanul nagy ;57 a mező
gazdaság is megengedi a hajdan volt paradicsomi állapotok 
restaurálását. Eddig ar. ország lakóiról, szabadságukJ:ól árva szó 
sem esett. Pluto jellegzetesen kamarai álláspontot képvisel, Ceres 
azét a nagybirtokosét, akj a 150 év óta elvadult műveletlen földet 
telepeseivel újra szántatja, Diana a vadászó nemesúrét. Meglepően 
hat ezek után Pan keserű panasza: egyáltalán nem a saját szak-
májába tartozó á llattenyésztés szempontjait hangoztatja, hanem 
a föld népéét, az elpusztult falvak és városok lakóiét. És végül is 
az ő elégikus szavai határozzák meg a költemény végkicsengését; 
az utószó sejteti, hogy Hunnában még sok panasz rekedt benne. 
Az ország sorsát alapvetően a bécsi gazdaságpolitika szemszögéből 

66 Pa.pú-hiánnyal inuokolni a költemény b efejezését eléggé szokatlan meg-
oluás. A zárlat·topikát rendszerező Ourtius nem ismeri (vö. i. m. 97 - 99.). 
Szélesebb értelemben véve mindenesetre az általa „abruptusnak" nevezett 
t ípusba tart,ozik. 

67 A magyarorsr.ági ércbányák J1elyzetéről vö. FaUer Jenő: A magyar bá-
nyagépesítés úttörői a XVIII. században . Bp., 1953. 
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nézni - ez volt ill. Károly politikájának egyik sarokkövo.58 

AzouLau a mu.f{ya.r ne1m•sség számára nem volt egyfrtelmíi, hogy 
a király m a lkodása tényleg a régi aranykort hozza vissza. Míg 
• 'chcz leljes bizalommal hívogatta vissza a jelenbe az elmenekült 
a.rauykor l, .Benekennél Hurma végszavai a múltnak ny újtják a 
pálmát . 

Két év múlva, 1728-ban, mikor szőnyegre került a nemesi telek 
megad(Jztatásának kérdése, Hunnn. isrn6t rnegszóln.lt,. Ezúttal 
k 11 r11 <;m1'1d ml I< ót név tele11 latin kültcm6n y l>en, amelynek s;,wrz()-
jé1 e - vagy szerzőire - az udvar 200 aranyat tűzött id. Sikertele-
nül. Címük: Nymphae lfunnae quae nunc Hungatia, coram 1. 
Statibus qucrnlosa N enia és: Hurina sub altissimo noctis silentio.59 

Hunna most is panaszkodik, de már nem a gazdasági romlás, 
hanem a sz1.dJadság hiánya miatt. „Én nyomorult, most az osztrák 
igát viselem. Vegyétek le bilincseimet, barátaim!" A jezsuita 
költészet nagy hatóerejét bizonyítja, hogy szellemi gyermekük, 
Hunna k ijutott a világi költészetbe, sőt az alkaloms7.erlicn fel -
lohbanó kuru<' lcodó oppozíció is magáénak vallhatta. 

A frLtalon elhunyt Marotti Imre jezsuita újra fellépteti Hunná.L. 
()os;1,tumusz költeménye, amelyet 1728-ban tanítványai adtak ki 
Kn.ssán, jól jellemzi a:Sehe:r. nyomán felvirágzott meLamorphosis-
műfajt. Cime : 1lletamorplt0se.s Se/lt Natales Poetici Submontanarum 
Supcriori.<; Jlungariae Urbium ac Vinearum.60 Az ajánlásban az 
e lárvult mú:a,;ák mesterüket, Apollót gyászolják. Bocsánatot, 
k61·nek az ünnepelt neo-baccalaureusokt61, hogy gyászruhában 
lépnek fel az ő dicsőségük színpadára. Azonban a megholt mester 
ingeniu nrn le lkesíti őket továbhra is, mint ahogyan Areopagita 
8;1,ent D ionysius Galliában levágott fejével kezében sétált. Három-
szoros a bemuta tott metamorphosis: az ingenjumé, amelyet Apollo 
átplántált kassai múzsáiba, a szereteté, amely o ml'.1zsákat kö-
szöntő virággá, rózsává változtatja, végül a becsületé, melynek 
révén Apollo maga paradicsomi liliommá változott. 

A pra.efat io - Varjú kiseposzához haaonlóan - eluta'8ítja a 
hősi t émák megéneklését, énekelje más a császári sasok diadalait 
vn,gy a véres polgárháborúkat. Sőt, nem vágyik a Hahsburg-ház 
dirsőségének megéneklésérc sem : 

68 UI. Kárnly gazclnságpolit.ikájának tervoiról vö. Marc:::c1l i : i. m. 65. skk. 
<!!! H ó1t1rm-S::el:./ií: i. m . .19!15., IV. 417-487. 

s~ L . .-lfrtrr::flli Tlmiri1:. : I. m., vö. Illésy Járws: Röpiratok az 1728-iki or-
!!Z(Lggyíílésr<'l l. MKSZle 1890. :167 - 368. és „Pannoniasirolma": TlwlyKálmán: 
Acla l11kok n. Thököly - és R{d((wzi-kor írodalomtörténctéhez. ·r !'st, 1872. JJ. 
•117 - 422. 

r.o Vö. Szi.n n!Jr> i : T. m . 1 fl02. , VfTT. 691. éR l/11kác.9 f.9t·vún: T. m. 33 - 36. 
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Austriacnm clangore Domum tuba granclior ornet, 
Styraque Styriacam provocet Echo chelim . (J.)G1 

Az ű vá.gya, hogy Magyarország legnagyszerűbb borvidékét meg-
énekelje! A rosszindulati bíráló gáncsolhatná tervét: mi köze 
Apollo hívének Bacchushoz~ Szfür,j szájba nem illik a bor, énekelje 
inkáhh a Szent Rzíízet. A költ ő elntasítja a gánC'soskodást, hiszen 
mfls kölWk is énekeltek már hol'ról , éH ha a massiC'umi méltó tárgya 
l<'lieteU n, diN;t'íílé1;nek, a kkor 11.z n. f oka.j i is . Felsorolja ezek 11 f áH :t 
kiilteményhen sorra kerülő helyeket, Tokajtól Mislá ig. 

A második rész elregéli a költemény keletkezését.112 A kölW 
egyik reggel - legyőzve az álmossá.got - tanulni alrn.r és ezért - át-
mász~va a szől éídombokon - kivonul a Ft·agopolis (= Eperjes) 
melletti kies patakvölgybe. Letelepszik egy savanyúvíz-forrás 
mellé, és segítségért esd a forrás nimfájához. Azután szorgalmasan 
elkezdi olvasn i Ovidiust! A madarak azonban fel akarják venni a 
Yersenyt a költő dallamaival, a kuv:ik, a tengeli ce, a pinty foly-
ton zajong köriilötte és a velük szövetkező szellő és lombsuhogás 
lassan elálmosítják. Akárhogy küzd, végül is elnyomja az álom. 
Ekkor megjelenik előtte a győztes Morpheus isten és megrója el-
lenkezését : kál' volt ellenállnia, his?.en álmában sokkal sikereseb-
ben költhet, bejárhat ja a múzsák széles birodalmát. Bizonyí-
tásul először is elmeséli a szomszédos savanv{1víz-forrás ere-
detét. Hunna leszállt egyszer a csillagok közül~ hogy megtudja 
lányának, Fragopolis nimfának sorsát. Látta, bogy a szomorú 
n imfa a?. eretnekség vasbil incseit viseli , és a következő szomor{1 
Hztwakra fakadt: 

0 fel ix tellus! o felix Pannonis ora! 
Dum dederas patriis debita thura focis , 

Christiadum venerata pio dum sacra fuisti 
More, decus charae nata parentis eras. 

Ast modo (parce dolor) video jam foeta venei10 
Membra, et liventes corpore cerno notas. 

ln turpe heu abiere chaosl pulcherrima Divum 
Templa gemunt saxis contumulata snis. 

r. 1 A slájer lant = a gráci egyetem jc7,stúla költészete. 
e~ llineris, ct. cm'mjnis ol'igo. Poeta int.ellecta. demandnti Cns.c;ovicnsis Jlal'-

nM:si cura, dum majori con t.entione in 1·em poelicam fel'lur, Morpheus ab 
Po s t.udio abdncero nitilur eundem, cujus com\t.tun ut felicius vincat I'oetn, in 
vallcm E perjesino vicinam, acidulis mobilem se recipit, sed a i\Jorpheo vin-
dt1w, ot de origino font.is edocetur, ot simul incendit ur sL1.1rlio inrinirt•nrli ol'i· 
j!iiws viliferor11m collium. (5 - J 0.) 
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Fragia! nnper amor Divum , laetaeque parcntis 
Dcli cium! baereseos perfida fana colit.? 

He moac lachrymae, juHto indulgete dolori. 
EluiLo, ot naLae tristia fata meae. (9.) 

Az istennő telesírta az ei·dőt, berket. Sós könnyéből fakadt a 
forrás·, a.melynek eredetét ma is jelzi az ize.63 

A lmrmadik énekben a költő megnf>tt hizalommal kéri az álom-
isten (1tm11tatását.&1 Megkéri, hog,y magyarázza cl ncl<i Ka~R:t 
v{\.rosának eredetét, amelyet az ébrenlétben hiába törekeclott meg-
fojt.eni . Morpheus teljeRíti óhaját, megmutatja. Kassát, és először is 
cáfolja azt a hiedelmet, hogy a város melletti hegyen található 
várromokat hajdan Cassius római vezér építette volna.65 Az 
igazság más: a város nevét ill. Béla idején nyerte, Aba vezér le-
ányától, Cassiától. A leány olyan szép volt, hogy kezéért két 
isten, Mars és Phoebus versengett. Mindkettőt kikosarazta, ám 
utóbb jelentkezett egy daliás ifjú, a hun Saxo. Előbb az apát 
nyerte meg szerénységével, majd a leányt szépségével. Forró 
uclvarlásával magához hajlította a lány szívét, aki szintén forró 
szerelemre gyulladt. Eljegyzésük után az ősz atyávaJ együtt az 
ifjí1 házába költfü:tek. Azonban az esküvői lakomát megzavarta 
valami: 1\fars isten Diana üldözése elől hozzájuk menekült és 
oltalmat kért. Bcfogn.dták, ám közben megérkezett Diana a pokol-
beli Erymüsekkel , és ostrom alá. vette a házat. Mars elszökött, a 
házigazdákat azonban a bosszús Diana átka sújtotta: Sn,xo 
sziklaheggyé változott, Cassia földdé, Aba addig zokogott, nmíg 
a Hernád folyóvá n. ln.lrn lt. Mn,rs hálából bevehete(,len falakkal 

e~ ÉrclC'kcs módon u reformkorban is kolioll ak az Epe1·jcs m<'ll1•lti savan) ú-
víz-forrás1·6J. A N Y<'RY D..:me lel' úlnévt•n Íl'ot t cikkoL, amt>lyhcn a forrás 
R·~··nt Lászlólól P l'l'cl, Pekele Sándor )-'otfifinek t ulajdonílja. Vö. Mezítláb a 
sz1·ntcgyházban. Bp„ 1 !l72. 95- J 17. Vc({· szemben a való!<zínCí at ti·ibúciók-
ról 1. Martinkó András: Nyesy DPnil'tP1' ltU1luhfr6= rl'IMi Sándoi·? In: 
Küllő, mű és kiirny1•z1•t. Bp„ 1973. 107- IG7. 

e~ Ponla jam proprnsior jn 1\fotpheum, qnod ea dit.licC'rJI, per somnum, 
quao frust1'11 vigil c·ogiLasscli, nt cliarn Cassoviae orLus disconiL, sponLe pt'o-
pet·o.(., ad cuj us ja111 l'amu.ssum disposiLus l'um·o.L. Nec fefellit, spos de Mor-
phoo concepLa, ex ciuo diúicít Cassoviu.m l'uissc Abae principis, Ungarorum, 
quac clum Saxoni dala cssol in connubilun, eL Dia.nam nnpliis ú1tcrfulm·mn 
Ma1·le jnm suscopLo, qui occulLus Dianam fugit, excludit. ín po!'nam facw, 
ípsn in <'t1mum, sponsus in sa.-xa, P arons ín H e1·uadum, ut.rumquc dcfl<'ns 
1·onvcrt it,m· a Diana. l\ lars superveniens saxa in moenía conjungit, ct sibi 
1w1·<·nnc monumcnt.um ponit. Cassoviam ín procmium fidci. (10 - 2J .) 

M l\lindC'n valószínűség szerint Marot.Li hivat.kozása. fiktív, az etimológiai 
jál 6kot; támasztja nló., vagy egy másik költői fikcióra. vonalkozik, ngyanis 
Bonf'ini nem ismeri a Cassit1s-Kasso, ct.imológiát, sőt 1'-i?non 8ánmel is csu-
pán annyit jegyez meg, hogy a megyét. Aba vczót alapHot ta. (L. l rnugo novae 
lfongnriac. Em•sa, 17:14. 8.) 
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iirnzte C'assia földjét, ezért jtt a véres csataterek közvetlen kiize-
lében, rf'oclós hékéhon élhel.nek a múzsák. G6 

A 11ogyctlik ének Boldogkő várának átváltozását tartalmazza.07 

Hajdan a vár a vitéz Bodon nemzetségé volt, neve is Bodonvá r. 
Egerhe7. hasonlóan ellenállt a töröknek, a zord Mars hatalma 
nltÍtt áll11t.l. A várdomb oldalát mégis most sűrűn borítja a szőlő, 
BacC'h LLH n.z ítj hirt.olrn~ . A kölf.éíf, n. mmok eleint.e clé.gilnrn rtt-
11(1.8 7.r:t inc1íLjtí.k: 

Ardua de firmo stant propugnacula saxo, 
Stant, quin parte sua nobiliore jacent. 

Scilicet jnfaustis sunt subdita cuncta ruinis, 
Nil sinit aeterno sors Dea stare loco. 

Has subiit Carthago vices, has tristia 'l'rojae 
Moenia, nunc saxis saxa sepulta suis. 

Eheu! quid memoro peregrino ex orbe ruinas ~ 
Plurimn, Pannonico sunt modo busta solo. (22.) 

Végkövetkeztetése azonba.nfölemeW, hiszen a véres Mars átengedte 
helyét a FJzelíd .BacohuFinak, aki színhorát adja fl.j', igaz Istennek 
tartandó á.ldoí',atokhot'.. A vár ezért nevét is megváltoztatta, 
Boldogkőre, mert <>sak most lehet igazán boldog, békés rom-
korában. 68 

Az ötödik ének szintén „etimológiai" metamorfózist ad elő: 
Abaújszántóét.69 A költőnek feltűnik, hogy a „Szántó" név Ceres 
birt,okára utal, mégis mindenütt csak szőlőt lát. lVIorpheus meg-
adja a mn,gyarázatot. Hajdan e hely birtokáért Bacchus és testvére, 
Ceres versengett. (E változat szeri11t mindketten Jupiter és Semele 
gyermekei.) Bacchust hántotta, hogy neki oly kevés jut Magyar-
országon, peclig Hunna köteles lenne az ő istenségének is áldozni. 
Panaszával atyjához fordul : majdnem minden föld Ceresé, nek i 
alig jut valami, és azon is csak közönséges, embereknek való bor 

66 A kllSSlli jezsuita. egyetem történetéről vö. Farkas R6bert: Kassa. régi 
egyeteme. - A kassai egyetem. Emlékkönyv. Kassa., 1901. 

67 Poeta. cum Morpheo Bodonis a.1·cem olim dictam praete1·vectus, nunc 
tlictam Boatus lapis, ojus Metamorphosin nominis exponit. (21- 23.) 

C8 A romantikus rom-költészettel ellentétben a rom itt, még azért Ól'dokes 
köl tóilPg, m or\, t.iibbé mú1· nem v(tr; o. békós jelen fontoso.hb, mint o. hllr<·ius 
múlt . 

c9 Dom Poola mfralw· Agnun Szanloviens!'m o.b Ungaris o.ro.Lum di<:lum, 
nunc vitibns consit wn, discit a. Morplleo illi olim solam Cere1·em fuisse do-
minatam sp,cl Bacchum impeLrasse o. Jove, ut ipse colo1·et juga, et qui1l<m1 
hoc dolo foc•minam cepiL, ut, veLus illi nomen mancret,, g lorio. nominis cap1.a 
Uc!'cs con >lo111-1i1„ q11od Bacchus dum usque o.d laclnymns risissct, ox ojus 
lachrymiB nndique vites p11ll11lasse. (24 - 29.) A csotla jól illik BacohnR rni-
tológi11i 1 c1·mós:wLéhez (vö. kalóz-kalandjnt). 
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terem. Ajánlatot tesz, hogy ha megkn.pná Ceres birtokából a 
hegyekeL-clomLokat, olyau kitftnő bort !.ennelne az istenek 
lakomáira, hogy ezentúl nem kellene többé nyugatról importálni 
a nektárt. Elég, ha csupán a síkság marad Ceresé. Jupiter beleegye-
zik, Oeres azonban ellenáll. Atyja megnyugtatja, hogy a város neve 
és vele a dicsőség továbbra is övé marad. Mindkettőjüknek jó idő
járást, bőséges esőt biztosít. A testvérek kibékülnek, és Bacchus 
örömében úgy nevetett, hogy a, könnyei is csorogtak. Ezekből sar-
jadt a szőlő a szántói dombokon . 

A hatodik énekben a költő - befejezvén Bacchus kisebb ma-
gyarországi birtokainak leírását - fötárgyához, Tokajhegyalja 
megénekléséhez fog.70 Mint ahogy előhangjában elutasította a 
császári sasok éneklését, itt a többi magyarországi bor versbe 
foglalásától zárkózik el. Sopron, Szerémség, Buda, Eger, Miskolc, 
Pozsony szőleit énekeljék csak azok, akik az ottani bortól része-
gedtek meg. Bacchushoz folyamodik ihletért! Bacchus Szántó 
megszerzése után a szomszédos dombokat is elkéri né5vérétől. 
Fölösleges, hogy erdő fedje őket, borítsa inkább a lankákat 
szőlő . Ceres cselt gyanít, azt hiszi, hogy ravasz öccse most már 
minden jogából ki akarja forgatni. Időnyerés céljából feltételt 
szab: átengedi a kért vidéket, ha Bacchus megnyeri a jelenlegi 
birtokost, Tokainust és nejét, Zempliniát. A házaspár kegyes, 
istenfélő és csak Ceresnek áldozik. Bacchus - bízva sikerében -
elindul birtokszerző útjára. 

A hetedik ének Bacchus útjáról számol be.71 Kéri a két öreget, 
70 Bacchus proposito felici Szantoviae succesu rogat Cererem, ut etiam 

vi.cinos colles permittat sibi excolendos; Ceres invidia tacta., quia tamen ne-
gancli rationemnoninvenit, se consensu1'run ait, si modo Toka.inus, et Zemp-
linia ojus terme cultores oonsentiant. (29 - 32.) 

71 Bacchus salutato Tokajo, et Zemplinia se, causamque declarat. At hi 
vehementius adclicti Cereri recusant; quare Tokajum in montem vertit, cujus 
ca-su Zempliniu territa, convocat in Bacchum proles, Tarczai, Zombor, et 
Keresztur; sed quia Tarczal initio fogam vult corripere, statim in vicinia 
ve1·tittu· ín Oervum, qui excusso latice dulce vinum fluit; KereszL1.1r dum 
morose reluctatur, in vineas abit tardius matw·escentes; Zomborom qtúa 
p ertinaciter restitit Thyrso percutit, indo vina fondit quae caput frangunt; 
Madam, Tallyam, Tolcsvam, et Liskam, quia suavissime perorabant in 
oppida m utat, quibt1s inscribit; colendos vicinos colles. Tandem fama ad 
Binnye, Patak et Ujhelinum perveniente, illae dolore, pallore contabescunt, 
unde vinum ferunt debilius. (32-37.) A "h argumentum tartalmilag sokkal 
többet ígér, mint amennyit maga a s7,öveg : a követke:r.etlenség, amely ki"ilön-
ben a névformák has?„nálatában is megmutatkozik, valószínűleg onnan ered, 
hogy a költő halála után míívét s ietve és figyelmetlenül rende'Lték sajtó alá. 
Bartsai Ábrahám talá,n figyelembe vette Ma.rotti leleményét Bacchus, s a to-
kaji bor eredete e. versében, ahol az isten bánatában nemesítette meg a toko.j i 
tőkéket. (Vö. Mezei M1frta: F elvilágosodás kori lfr{mk Csokonai előtt. Bp., 
1974. 105.) 
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hogy adják neki dombjaikat, Zemplinia azonban clnrván rátámnd. 
Az iste11ekbőJ elég neki Ceres, Bacchus takarodjék. A horisten 
hiába csitítja, erőteljesebl'> eszközökhöz kell nyúlnia. Borrá vál-
toztatja a kancsókban és a szomszédos forrásban levő vizei, mire 
négy lányuk: 'l1aUya, Madtt, Tolcsva és Lislut, val<tntint liárum 
fiúk: Zombor, Tarczal és Keresztúr leisszák magukat. Gyanútlanul 
az öregasszony is iszik a borból és tüstént leüti férjét. Az öreg 
heggyé változik, Tokajjá, Zempliniából pedig fö ld lesz, amely 
savanyú bort terem.72 

A nyolcadik rész a gyermekek sorsáról számol he. ;3 A három 
fiú nagy rémületére senkit és semmit nem talál az atyai házban. 
Bacchus tovább agitál, és bortermelésre akarja rávenni őket. 
Mikor ellenállnak és megtudják szüleik halálát, elkeseredve rá-
támadnak az isteme. Bacchus thyrsusával fejbe csapja őket, 
Tarczal heggyé változik és mézédes bort terem, címere szarvas 
lesz. Zombor ugyanígy jár. Ahogyan őt leterítette Bacchus, oly 
erővel teríti le majd bora az ivókat. Keresztúr menekülni próbál, 
azonban az isten neki sem irgalmaz. Az ő bora később érik, gyen-
gébb és az edényben forrja ki magát. 

A kilencedik ének a lányok átváltozásait mondja el.74 Sorra 
városokká alakulnak, könnyük és verejtékük növeli a szőlőt. 

Az utolsó eWtt.i, tizedik énekben a költő Bacchus birtokszerzésé-
nek utolsó szakaszát írja le.75 Tokainus családjából már rsak n.z 

72 A költő igyekezet;e, amellyel magyar mitológiát akart teremteni, talán itt 
a legszembetűnőbb. Bacchus itteni eljárása a klasszikus mitológia több motí-
vumát - így Dionysos füéba.i hadjáratát, kalandját a kalózokkal, valamint 
N iobe gyermekeinek vesztét - olvasztja össze, és nem merül ki, mint koráb. 
ban, a puszta. etimologizálásban. Vö. Silius Italicusná.l Falernust. (VII. 162.) 

73 Tarczai, Zombor, K eresztur dum in laribus paternis fn.1stra parentes 
requfrunt, Bacchum reperiunt, in quem dum arma parant, Tarczai territus 
numine fogam parat, et in vestigio vert;itur in montem, cui insigne Bacchus 
cc1'vum praefigit; Zombor dum acdus insistit, Thy1'SO ictus in monLem ver· 
Litur, in monumentum victoriae confert illi vim ferendi vinum, quod haus-
tum fortissimos etiam potatores prosternat. Keresztu.r cum morosius l'epug-
nat, pro staturae quantitate fit collis minor, et fert vinum tardius matures-
cens. (37 -40.) Tru'czal végül is heggyé válLozott, nem szarvassá, mint aho-
gyan az el6z6 ének argumentuma jelezte. (Heggyé változásra vö. a 40. sz. 
jegyzetet.) A következetlenség megint csak a saj tó alá rendezőt terheli. 

74 Mada, Tallya., quod prius pro Bacchi aris peroraverint, adeoque fuerint 
hospitales; nunc tamen suos parentes et fratres defleverint, mutan tnr ín 
oppida, quonun labore, sudoreque rigati colles amoeni ta.t.e prasetanLia vina 
ferunt. Tolcsva dwn p er mare et Neptwrnm rogat veniam, et matrem dolet , 
vertitill' ín vites, quarwn vinamari naa vecturaa optime superant . Tandem 
Lisca quia inexorabiliter plorat, genas et os quasi in crustam adussit, versam 
in collem calcinosum convertit. (40-42.) 

15 Dum Bacchus s ibi jam vindicatis Tokaino, et reliquis ejus filiis a-0 fili-
nhus ad Jovf'm tf'nrl il , in vin O<'Clll'l"it Binnya n eptis Tokaini cum Fluminia 
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unokák : Binnya, Pafak és Üjhely maradtak életben. Keserűen 
átkozzák családjuk megrontóját, aki tüstént városokká változ-
tatja 6ket. Csakhogy az ő boruk viszonylag gyengébb. Bacchus 
diadallal felmegy az égbe, és bemutatja új termékét Ju piternek. 
á főisten minden nektárnál jobbnak ítél i a tokaji bor t, és hálából 
megáldja Magyarországot: 

Dulcibus Hungariae pellectus Jupiter uvis, 
Illi aurum, et cunctas crescere jussit opes. 

Insuper ut tantum majorum Numina Divum 
Ornent Ungarico fercula díva mero. (44-45.) 

Befejezvén ezt az utolsó történetét, a nyája.s álomisten otthagyja 
a költőt. Az, szegény egyszerre csak érzi, hogy Morpheus csak ~t 
halál szelídebb testvére volt! Közel van hozzá a vég, és nem 
iudjn. eredeti célk i tűzé8éhez híven befejezni művét és M.islát is 
megénekelni . A mishLi föld c:1dott volna neki nyugalmat, ha e lőblJ 
el nem fedi a kassai. Már-már halálán van, az utolsó kenetrn 
készü l, mikor valaki elszökteti ka)ickájából kedvenc tengelicéjét, 
aki gyakorta párbajozott egy kígyócskával. 

Illa necem Vatis praevertit et omina mortis, 
Augure non poterat candidiore mori. 

IJla ergo volucris, flavusque dracunculus iJle, 
Musa abiit Vatis del iciumque su i. 

Nempe velut cavea socialis fugit acanthis; 
Sic an ima e membris vatis itura fuit. (46.)76 

Szegény költő, miközben Tokaj metamorfózisát írta, saját meta-
morfózisán ment át. 

A tizenegyedik énekben meghalt Apo116jukat siratják a kassai 
múzsák.77 Gyászuk azonban - sajátos metamorfózissal - csak-

et Uyhelino s imul !'Le11s, simul Bacchum incusans, adque ideo inviLiferas (!) 
plagas vertitur, scd non tam nobilis vini feraces. Postea cum Cere re ad Jo-
vem abit, qui hausto m ero illud pro majonun D eorum mensa e lig it . et si111ul 
fama.m ot divit;ias clecernit Baccho Tokajensi. Aclditur transit,us Poetac a 
somno ad mortem et. cujus vat.icinium. (42 - 46.) 

10 A kalickából elszökő madár, mint a test bilincseiből szabaduló lúluk 
a llegorikus megfelolójc a jezsuita költészet kedvelt toposza; l. Pierte Sautel: 
Avis captiva e. költeményét . (E költő allegorikus versei t nálunk is kétszer 
kiadták a XVIII. század folyamán, vö. Petrik: i. m. III. 1891. 290. és V . 
1971. 444.; még a XIX. szá'l.a<l folyam{m is hekerült az Avis Captiva egy köz-
ked velt. antológiába: L oclr>vico Grttti-Lán9hy István: D elect11s poe tarum 
Buda, 182ó. II. J 24 - 130.) 

17 l\'lusae Cassovicnscs suam, suique Metamorphosim Phoebi desC"ribunt, 
et e moerore in gaud ia, eL p lausus converLunLur. ( 46 - 48.) 
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hamar őrömrc változik : hiszen mesterük a mennybe került. Lelke 
csillaggá, teste égi liliommá változott, tanítványai könnyei pedig 
Flóra akaratából földi liliomokká. 

Sajnos, nem dönthető el teljes bizonyossággal, hogy Marotti 
maga hogyan fejezte volna be csonká.n maradt és tanítványai 
által lekerekített költeményét. Valószínű, hogy Morpheus alakja 
még az ő invenciója, és éppen ezt felhasználva tudták a csonkán 
maradt kéziratot a H alál bekapcsolásával lekerekítenj . Dicséretes 
leleményre vall az Ovidius-olvasás beillesztése a költemény elején : 
így minden erőltetettség nélkül tisztelegbetett a költő ihletője és 
legfőbb mintaképe előtt . További érdeméül tudhatjuk be, hogy 
a külön „magyar mitológia" megteremtésében sokkal ügyesebben 
járt el, mint elődje Beneken. Mondaruvalójuk alapjában egyezik : 
a Schez-féle koncepció kiragadott elemét, az ország békés gazda-
godását éneklik meg. Csakhogy míg Beneken költeményében a 
konfrontáció Marssal még jelenvaló, a pusztító vihar még alig 
hogy elvonult, l\farottinál a hadisten már csak mellékfigura: csak 
Boldogkőnél győzi le őt Bacchus, egyébként ellenfele a gabona-
termelő Ceres. Az elégikus hang helyett vidám játékosság ural-
kodik a költeményben, jól illeszkedve Bacchus magyarországi 
diadalútjáboz. Az antik mintaképeit ügyesen hasznosító költő 
Ba.cchus és az őt befogadni nem akaró makacs földi lakók konf-
liktusában valódi epikus magra talált, amely Jriszorította, illetve 
epizodikussá tette a száraz allegorizálást, a Beneken-féle „bánya-
víz-mitológiát". Csakhogy míg az előző költő még képes volt, ha 
erőltetett formában is, az egész hazai történelem problematikáját 
megragadó koncepció kidolgozására, Marotti már nem is törekszik 
erre. Szó esik ugyan az eretnekségről, Jupiter áldásában az ország-
nak ara.nyat is ad, nemcsak a bort hagyja jóvá - ennek ellenére 
a fő téma már lokális, Hunna csak epizódszereplő, A háborút béke 
váltotta fel, 11gy látszik véglegesen, és a béke nem alkalmas 
epikus alkotásra. Kassa védfalai immár nem a kereszténységet 
védik, mint Scheznél Győr falai; a „clypeus"-szá szerényült 
„propugnaculum" egyetlen érdeme, hogy a kassai jezsuita aka-
démia múzsáit oltalmazza valamilyen általában vett háborús ve-
szély ellen. Boldogkő is csak azóta boldog, amióta rom. Sebez 
még egyszer utoljára, a török hadjáratra való készülődés közben 
aktualizálhatta a harci dicsőség közhelyeit, a békés gyara.podás 
korszakában azonban ennek már nincs helye. Hacsak nem a mito-
logikus - allegorikus, hanem a történeti múltba vetítve. A „ va-
lódi" hun eposz feltételei megérettek . 
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Allila, a jámbor lwnfoylaló 

Előbb azonban szakítani kellett az ovidjzáló modornd . l:gyanis 
a Melamorphoses kaptafájáraidomított eposzok óhatatlanul a jelen 
apológiájába Lorkollottak, a múlt bármely hagyományát pedig 
allegorikusan átidomítva használhatták csak fel. Ha tL költő a. 
nemzeti hagyományt önmagáért, öncélúan óhajLotta. kezelni. 
egyrészt le kellett mondania arról , hogy - akárcsak utalások for-
májában - a pontosan körvonalazott jelenig levezesse a történet. 
fonalát, másrészt viszont megnyílt előtte az önmagáért beszéW 
egész magyar nemesi történeti hagyomány, nemcsak hordozói k-
tól, a dicső hajdani királyoktól elszakított absztrakt „ hadi dicső
ség" árnyaiképpen, hanem alakítható, epikus cselekménybe von-
ható hús-vér alakokként. A nemesi történeti tudat szilárd meg-
gyökerezettségére, kiirthatatlan szívósságára vall az a tény, hogy 
oly hamar, két évtized lefolyása után ledobhatta magáról a 
R ák6c;r,i-eJ1enes, Habsburg-di csőítő leplet, és a „ magyarok eh;íí 
királ.ní.t" megint teljes dicsőségében mutathattlt fel. Igaz, ennek 
;t vívmá nynak ú.ra volt: míg a je;,,suita H étbshurg-apologeLika leg-
a láb b a maga módján őszinte volt, ne m htgadta a;,, ország alávc-
tet t:-:égét. addig a jezsuita múltdicsőítés kénytelen volt a jelenb61 
kivonulni, ti visszahozhatatlan múltat rózsaszínre festegetni, 
bizonyos kérdéseket elhallgatni. 

Répsze]j L ászló merészen levonta az ovidizálás csődjébfü 
fakadó következtetéseket és mintáért Vergiliushoz fordult. Ver-
gilius épp oly kedvel t iskolai szerzője volt a jezsuitáknak, mint 
Ov idius .78 Utánzójtt azonban Répszoli előtt - lega Utbbis magyar 
fö ldön - nem akadt. Az Aeneis mintájára írt eposz, a, llunnias, 
sive Ilun,norum e Scylhia Asialica. egressus Nag,vs;,,ombatb~tn 
jelent meg, 1731-bon.711 A frissen promoveált neo-baccalaureusok-
hoz intézett ajánlás szégyem1ek tartja, hogy a tudós filozófusok 
kutatnak minden dolog eredete, rejtett oka után , egyedül csak 

78 A jozs uiLák Votgilius-rccepciójliról múg nem készi'ilL üsszofuglalíis. 
A kiilL6nok l\'Iagyur<>1'Szúgon S?:tímos jozsuiLa kiatlása volL o. X V l H. század 
folyomún: Nugyszomho.t.h a n 17l!l-bon, 1 n2-hcn, 1 n5-:Hi-h11n t-s 17!i0-1Jon 
11dl1ik ki művei!; u.z ut óbbi két. u lkalo111n1ul l t 11ucw; a lup<JK ko11111w11iú1·j1ívul; 
iK11101·e({'S egy budui kiadús is 1 784-ből. (Vii. l'ctrik: i. m. 111. 1 ~!l 1 . 7!)4- 7!l5. 
\ ·. 197 l. 539.) Harbicwski <>h'eszelt Lf'c:hiusún kívül J. ~korxki h-ngy{'l jc -
~uila is írt „ltonfoglalál;i'' eposzt a legendás L echusról (1. Uc Backcr-:$om-
mervo17el: i. m. VlJ. 1290.). ](laus Ignác ma.gya1· jeo-..:suita a. dohánytermesz-
t<''!:ll'ől írt a Gcorgica modorában tankölteményt : De tabaco. Nagyszombat, 
1744. 

70 Vö. Szinnyei: i. m. XI. 1906. 796-797. Jákó tévesen a promotornak, 
Kuzy Ferencnek t.ulajclonítja a Hiurniast (i. m. 35.). Vö. m ógSebestyén Gyula : 
A magyar bonfoglttlás mondái. Bp., 1905. II . 274 - 276. 
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őseink eredoLo után nem énloklőtlnolc A hunok a 111i 6seink. 
Akadnak ugyan egyes áltudósok, akik Jugariáb6I, a Moszkvának 
alávetett, szolgalelkű emberek földjéről származtatják a magya-
rokat. Vélekedésük hamis, nem is támasztja alá más, mint a nevek 
hasonlósága. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a hunok a Kaspi-tenger 
mellől jöttek, és Valens császár idején ők csatáztak Pannoniában 
.:\Iacri nusszal, nem pedig az U gri, vagy J ugori. A hunok pontosan 
úgy viszonyulnak utódaikhoz a magyarokhoz, mint a trójaiak lL 
rómaiakhoz. Ugyanaz a nép, csak neve változoLt.8° Kötelességének 
tartotta, hogy ne térjen el a történeti igazságtól, mégis, fő célja. 
nem a tanítás volt, hanem a gyönyörködtetés.81 

A hexameterben írott eposzhoz distichonokuan .írt előhu.ng 
tartozik. A szokványos haj6indulás-metaforával kezdi, ezúttal a 
hazaszeretet az az indítóerő, amely a rosszul fölszerelt, kicsiny 
lutjócskát <L világ végére űzi: 

Se<l (1uis ad extremum cm·su non languca.L orliem? 
Exiremum faciunt orbis, et, Hun11us idem. 7. ll•/a 

A mu.g.var dicsőségről mások mú.r ::.okat énekeltek; sok dolgot. azon-
ba,n kénytelen volt elhallgatni a múzsa, hiszen a hunokat még a 
világ sem tudta kellőképpen urának fogadni, hát még a kicsiny 
lap. Attilát szidja az idegen múzsa : pedig })jzonnyaJ ő sem volt 
rosszabb Aeneasnál, osak még eddig nem almdt Vergiliusa1si1b 

Az első ének a hunok Scythiabeli élcLérfü szól.82 J uno haragja 

tiO Vö. Gombocz Zoltá1~: A ma.gyur ősha.zu l-!! u. ncnizuli hu.gyo111ti11y. N) 1\. 
1 !)17. 129- 1 !l4.; 192:1. I-3:i. és 1G8-193.; Zsirai ll1it.:ló11: Jugriu.. Bp., 1n:W. 
vö. továbbá a 124-es j C'gy7AJteL. 

8 1 Schez l'ótcrnél m6g a hagyományos Pontanus-féle ars poctiru. szellem<-· 
ben összhangban volt a kettő, it,t azonban di™Jalmuskrnlot,t, o,:t, „öncélú " 
irodalmiság: ncy_ue nos co consilio icl gcnrn~ u.rgu.mcnl i proponimus, u.L do-
ceamus, verum ut pla.ccamus. 

Sl f" A hajóirnlulM m rl.aforáju, amely 1111\r Hcnekcnn<:I is fonlos s;.wrqwl 
júti;zoLf,, ősrégi ltagyoin1ínyra. ny\1lik viH'!Zn. (Vü. 011rti11s: i. 111. l :w - 1 :18.) 

8 1111 \Tö.Hor.Utttn1.J V. !). 25. „ Vixorn forlc·1:1 unl11 Agumc111110111L .. " 
H~ Du ot·i~inn primwn Ucnl i8, l Ulll do ii8, q11ao H un11or111n l" l'kyl hia Asi-

at i1•1t ··~r<'8..;io11t·111 a11t1·1·(-:;,it•ru111. 1 )orni Uc1·t·r1·111, Jt11101wm in <"IToribus >:111i1:1 
huh1wre inimi1·11m; pmolL'rqnam <011im quocl nh Hcr<'ulc origi1w111 l ralwn·11t, 
J unonis iguuri, TelhmJlll pro ca c·olubanl. (!J - 24.) Lyncus a.z un tik miLo16-
gió.ban ismei·otlon, csupán mint a Macedonio. délny ugati részén elLerülő 
Lyncestis tarlomány fővárosa. fordul elő (fgy Liviusnál: 26, 25. :! 1, 33. slb.). 
H 6rodotosz ( [V. 8- 10.) tud arról, hogy flfrnklész 11z ősapja a szkítáknak, 
a monilai rr<·rk:zletésl Honfini ifi fülhaszrnílj11. Júkó lúíroly azonhan trljPFl('ll 
alaptnlantcl 1íllít.,ja (i. m. :15-a7.), hogy L;-·111·us mom li\j1t Ü\idimmúl is FIZ(I· 
l""fl'"I. J\z n 1111•g;tllapíliÍR Pllc nbrl'l ig1tz, l10Rv l {1~rs:r.rl i di\n tő m ódon az Ao1wis 
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ősiik, Hcr<·ules miatt eleve iil<lö;,,le ti szkítákat, ehhez járult az;on-
ban, hogy megsértették Cerest. Lyucus király ugyanis meg-
kísérelte megg,vilkolni Triptolemust, az istennő pártfogoltját, aki 
a gabonát ~lmrta közöttük elterjeszteni. Ceres ugyan meggátolta 
a gy ilkosságot, bosszúból a;,,onl>tin éhséggel sújtotta a népet: 
minden rn elszáradt, minden lomb lehervadt. Éhségtől teljesen 
k imerü lt népéért Hercules szót emel atyjánál. Jupiter megnyug-
tatjn. és jóslatban feltárja előtte a nagyszerű jövőt: az éhség jót 
tesz a szkítáknak, mert k ivándorlásra indítja őket. Bandites és 
a szarvas útmutatását követve meghódítják előbb a gétáka.t és 
alánoka.t, majd Pannoniát, ahol Európa minden gazdagsága meg-
találha.tó. ~1undzuchides lesz a vezérük, majd honfoglalásuk után 
új néven Hunga1·usoknak fogják őket lúvni. Struthius, a„ kiváló 
szidta h6s eközben már nem tűrhette az éhséget, és déli irányban 
vándon'1tra, kelt. Ott sem talált élelmet és a végén már kardját. 
nmrclrn;ta, La.tonia ekkor meg1>zánta és struccá változtatta. Ezután 
már vígan ehette <t füvet. J upiter el határoz:1.a, hogy véget vet az 
éhinségnek, leküldi Mercuriust, aki vihart kavar, esőt t:Hinál: a 
föld fel üdül, a gyep és a lombok kilmjtanak. Az éhező nomádok 
csordái jóllakhatnak, gazdáik pedig teleihatják magukat tejjel. 
A htílás hunok áldozatokkal tisztelik meg a jótevéí isLeneket. 
l3anditcs, a na.gy vadász, elindul az erdőbe. Ráesteledik, és 
kénytelen a vadonban éjszakázni . Éjjel a lombok közül valami 
neszt htill: reggel meglátja, hogy egy hatalmas szar vas törte az 
á.galmt. RáW és üldözni kezdi, a s:mrvas azonban váltig menekül 
előle. l\'likor eléri Európa határát, a nemes vad elenyészik, mint az 
álom. 

A második énekben a uunok megjósolt kivándorlása megkezclő
dik.83 Noha oleinLe annyira örültek az újra benépesült erdőnek, 

I. 6nokónok molíY1ul1aira támaszkodott.: innen val6 J unó haragja mint. a 
csolc-kmény fő mozgatója. Az éhségnek islcni bünLet.éskónL való felfogására 
vö. 42. j(•gyzctct. 

83 ll111111i c:11m ingluli unnuton11n munu o Scylhia cgrcdi11nt11r. Alilttm, 
1wn(''i q111'111 n·r111n summa c·s.<>cl, 11nunimi <•onscnsu delig11nt.. (24 - 40.) A hu-
nok kivtímlnrhÚ>ú11ak okát. husonló1m fogja fPl mujd An1ny J1íno!I is. A tör-
t G1wt i c'll(' lllé11yck lcínísábun Héps7.oli Bu111'i11i nyornún jár C'l, c:mpún A t lilát 
t1•szi 111q; u. kivtí.ndorlók vczórérnck. Ismét. sok motívum Vcrgiliu~·r<'rninis7.
ccndu: o. király gyengédsége ősz atyja iránt Aeneas Anchiscs iránli gondos-
kodására emléker.Gtet (Aen. TI.). A folyók kiöntése mint a hős útjának aka.-
dlilyozójo. vclgsó soron az Tiiász XX r. énekéro megy visszn. A st l'll<'Ct.ollal 
ko.pc•solat.hnn mfü· .lákó ;\ nóprnPf!cllwt. t!tnh•g<' t.Lc (i. m. :17 - :l8.); valóban, 
n. nuuln.mk u nwHékhPn gy11 k1'>ttt kiilc•!:liinzik kc'<lvdt l1fü1iilmc·k tollnldwl 
ogyi'it t 1·1·njükcl, vö. Berze-Nrt(J!f ,f<í1w„1: i\fogyar nóp111osc-Up11sok. Pécs, 
1957. 11. HG5. A 1ncu.hirrú vú.lloz(lS Ovidius még mindi~ <'ró,; hnl 1.hníni 11t al. 
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kivirult mezőnek, hogy eszük ágában sem volt köJtözni. Csuván 
királyuk, Mu ndzucbus nyugtalankodik, J upiterhez imádkozik, 
hogy tárja fel előtte a jövőt. A többi isten oltárát sem hanyagolja 
el, főleg Marsnak hoz Hagy áldozatokat. Mars templomában isteni 
eredetű á lmot lát. Egy férfi földrendítő seregek élén lovagol, 
kezében I sten kardjával, melynek felirata: TotuH ab hoc olim 
glad io terrebitur orbis. (27.) A vezér arca és termete fiára, Atilára 
hasonlít. Fölébredés után titkolt büszkeséggel nézi fiát, aki meg-
szólalásig hasonlít az álomképre. Elérkezik az évi orezággyűlés 
napja. Izgatottan megérkezik Bandites, és szót kér a vénektől. 
E lmeséli csodálatos vadászatát, és lelkesült szavakkal ecseteli az 
ígéret földjét, E urópát, ahová a csodálatos szarvas elvezette. 
A vadász valósággal beleszeretett a csodálatos völgybe, ott is 
maradt volna, azonban szívében az istenek arra intették, hogy 
előbb menjen haza és népével közölje a jó hírt. Mutatóba kis 
kosarakban válogatott gyümölcsöket, is hozott, hog~· a véneknél 
Rzava nagyobb hitelre taJáljon. 

Az i:lltalános örömujjongást Mrn1clwd1trn ldrály a:1,zal mérsékl i, 
hogy ily nagy v{dlalkozás előtt, mint az egéez nép [,jvándorlás<t, 
htná<'sos ldkémi az istenek véleményét. Aldo:mak Phoolrusnak , 
Jupiternek éR Marsnak . .Az ég tiist6nt válaszol: többször meg-
remeg a füld és a hét vezér: Bch.t, K cmjs, A ti la, Buda, Keve, 
Kadares, Ladi<:a kivételével mindenki földre Jrnll. Ők szükségét 
látják, hogy maguk közül vala]< it fővezérré válasszanak. 

Scilicet haud multis, Regno dominah1s in 11110, 
Convenit, aeternum nec O.lympus temporis aevum 
Fcrre quen.t, sí celr--a, J ovcs duo, Rcgna gu hcrncnt. (32.) 

Egyhangúlag Atilát választják királynak és vezérnek. Olyan fia-
talon kapta meg a főhatalmat. mint Nagy Sándor . .Atyja üdvözli 
és megkoronázza. Nem szégyelli saját fejéről levenni a koronát, 
hogy az ég tetszését megnyerje : 

~'antus nmor D ivnm, in :felix quos censu it notaH! (uo.) 

Tavasszal indulnak a nagy útra. Az öreg király aggódik, hogy 
fia otthagyja, azonban Atila, a gyengéd fiú, megvigasztalja, és 
négylovas szekerén magával viszi. Bandites mutatja az utat a 
!:':dútáknak, akik minden holmijukat magukkal viszik. A hetedik 
napon a vezető uLat téveszt. Ta11ácstalanul boJyongna.k a vad-
cli!~znókban igen g<.tzdag Taurus hegységben. Az elégedetlen köznép 
nevében Dranoius rátámad Banditesre és csalással vádolja. Atila 
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lecsitítja a testvérviszályt és elm011dja, hogy taurusbeli ióvcly-
gésüket az induláskor végrehajtott áldozatok során előre meg-
jósolta egy bika (taurus), aki elszabadult és úttalan utakon el-
futott. Az istenek t itkos akarata, hogy idekerültek. Azonban, mint 
ahogy a bika sér tetlenül szabadult az oltártól, ők is baj nélkül 
kijutnak az ·útvesztőből. A nép megnyugszik, Lu.dica kémlelni 
megy a berekbe, a király pedig felhág egy csúcl:!ra. Fentről ineg-
pillanatja a, vadonban bolyongó, struccá változott Strutliiu~d-. 
Á madár emberi hangon felszólítja, hogy csak őt kövce:se sereges-
t ül! Bizonyságul hét tollat kihullat szárnyából, amelyet a hót 
vezér sisakjára tííz. Innen ered a magyaroknál máig meglevő 
strucctollviselés. Szerencsésen kikeverednek a hegységből, le-
ereszkednek a tengerig , majd keletre fordulnak. Ba.ndites innen 
már tudja a helyes útat. 

Juno azonban letekint az égből és ijedten látja, hogy H erculcs 
gyűlölt sarjai már közel járnak Európához. H aragra gyullad ,~s 
elrepül a 'l'anais folyamistenhez. Hízelegve ráveszi, hogy aka-
dályozza meg minden erővel a hunok átkelését. Az ii:;ten engedel-
meskedik, összelúvja az alárendelt fo lyókat és tav}ikat, J uno e l-
szabadítja a szeleket és hatalma.s á rvíz támad. Val6ságos tenger 
Yálasztja cl Ázsiát és Európát. 

A harmadik énekben a hunok meghódítják .Alaniát.84 A Taimii; 
partjára érve, meghökkenve látják az áradatot. Még Bandites is 
alig ismer a helyre, amely alig különbözik az óceántól. Az öreg 
Mundzuchus tanácsára várakoznak ogy darabig, és á ldozatoklrnl 
engesztelik az eget. Csakhogy az árvíz egy1·e néS. Atila türelme 
végül elfogy, és elrendeli, hogy vágjanak ki feny<'íket, ácwljanak 
tutajokat. A közelben terült el egy eütét. sűrű erdő, óriás fen_vó'kkel 
és tölgyekkel. Athamasról, Aeolus szerencsétlen fiáról ne~ezték el. 
A hun v itézek 11agyaiányú fa.vágásba kezdenek : az erdő lakó i, 
az álla.tok és az istenek hanyatt-homlok menekülnek. A pa.rion 
hajókat ácsolnak a törzsekbé.íl és vitorlát feszítenek rájuk . Mind-
nyájan hajóra szállnak és elindulnak. Azonban, mikor középre 
érnek , szörnyű vihar tör ki. Á hajók szinte eltűnnek a hatalmas 
hullámok között, minde11ki retteg <i haláltól, < i::nk Atihi nem. 

s4 'fra jeelus in Ew·opa.m, e l bcllwn, uL11u Alu.ni:; folidl•·r confeclum. (41 -
67.) Ják6 iLt is sok Aeneis-1·eminiszcenciti.1. lnlál: így Sarui; t·salla.kozásúnak 
előképét Euanderben, Mundzuehus temetllséL Anchiscs lemctésében, u. 
kémkedésro Nisus és Euryalus adott a lkalmat, a pajzsk{-'5zítés és a favógás, 
valam.int uz álomban megjelenő halott atya is színtiszta VP1·gilius-imitnci6 
(i. m. :18 - '.Hl.). Hozzátd1eljük, hogy a le11gc1-ró dagadt folyón puszi ító vihlll· 
is az Acnoifl 1. énekéből vnló, a massagotld< 1 N;l.vérn6pk611t, vnló szer<•poll.<'-
lésc ollenb11n Bonf inú·u nu·gy vissza (i. m . Üo<'. L L ib . I. 2:rn. i. kiad. 2:i.) 
A volgai átkelósre céloz Orczy Lőrinc egy helyen (Költeményes Holmi. 15a.) . 



Végül azonban őt is rettegés szállja meg, és szemét ~tz égre fordítva 
könyörög, hiszen karját elfoglalja az evező. Az ég meghallgatja 
a fohászt : e mberi alakba öltözve megjelenjk Hercules és Cybele, 
az istenek anyja. Az ősatya biztatja Atilát : J uno minden gáncsos-
kodása ellenére J upiter a hunokkal van, épen átérnek, elveszett 
harcosait pedig egy csatlakozó rokon nép pótolja. Fenyegetően 
fölemelt hatalmas buzogányával lecsillapítja a hullámokat: Ta-
nais rémülten húzódik vissza a barlangjába. A víz leapad, a hajók 
megfeneklenek. A hunok előtt nagy síkság nyílik meg, amelyet 
körben hegyek védelmeznek. Legtöbben megmenekülnek, azon-
ban Kadares hajója eltűnt, pedig azon ült többek között az öreg 
király és Bandites. Hiába kémlelik a vizet. Közben megérkezik a 
három harcos, aki életben maradt az eltűnt hajóról. Canadus el-
meséli, hogyan veszett oda a hajó egy sziklazátonyon. 

Eközben távoh-ól fegyveres sereg közelít, az őrök riadóztatják 
<L hunokat. Kiderül azonban, hogy a baráti masszagéta nép köze-
leg, királyával, Sarnsszal. A király elmondja, hogy a masszagét,ák 
és szkíták egyaránt Herculestől származnak, és így rokonok. 
Csatlakozni akar Atílához, hogy együtt űzhessék el a bitorló 
Alanus királyt. Atila az ajánlatot elfogadja, és csak arra kéri 
Sarust, hogy mutassa az utat, a többit magára vállalja. Juno köz-
ben Iris útján értesíti Alanust a közelgő veszedelemről. Tart 
tőle, hogy győznek a hunok, és ekkor egész Európán uralkodni 
fognak. Az alánok éppen arra készülődtek, hogy megrendezzék 
a lVIarsnak kijáró évi ünnepségeket. A király rias ztja őket, és 
fegyverkezni kezdenek a közelgő veszedelem ellen. Közben le-
szállt az éj , és Atila szörnyű álmot lát. Megjelenik előtte vízbe 
fúlt atyjának szelleme, és könyörög, hogy társaival együtt temesse 
el , mert különben nem juthat el soha az Elysiumba. A király 
L ehelt és Csabát elküldi, hogy keressék meg a holttesteket. Utána 
pedig atyjának méltó végtisztességet rendel. A halotti menetben 
lovasok lépdelnek elöl, azután jön a ravatal, majd a gyászoló 
Atila tanácsosaival és Sarus. A holtat illőképpen megmosdatják 
és felékesít ik. Mikor a Sar us által emelt pompás márvány sír-
emlékhez érnek, a népet elk üldik, csak a vezérek maradnak, akik 
éles vassal levágják hajukat és a holttestre ciolJják. Majd fegyverei-
vel és hadizsákmányaival a pompás márvány-arany sírba zárják. 

Közben Mars csatára tüzeli a lelkeket. Az alánok Pisana váro-
sába zárkóztak. A várat a Miacus folyó övezi, és védői azt ruszik, 
hogy bevehetetlen. Atila körülzárja a várat. Az alánok meg-
pillantván pompás fegyvereihen, azt hiszik. hogy maga a had-
isten vonult ellenük. Alanus buzdító beszéddel próbálja c~sökken
teni i1épe félelmét . É jszaka Atila haditannrsot tn-rt és elhatározza, 
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hogy kikémlelteti n.z ellenség erő i t. Rela vezér jelentkezik. hogy 
a terepet ismerő Anliusszal együtt Wrt höz. Kúszva megközelítik 
az ellenséges falakat és sikerül is fogniok egy ellenkémet, Oari-
ust, aki ijedLében mindent eláru l. 

Másnap reggel Atila felölLi isteni fogyvereit, és megLámaclja ti 
várost. Hun hadi csellel vezeti félre az ellenséget : a kezdeti he-
ves ostrom után színből megfutamodik, kicsalogatja a védőket, 
majd visszafordul és teljes erővel nekik esik. A költő Calliopéhoz 
fohászkodik segítségért, hogy méltóképp énekelhesse meg a vitéz-
kedő hősök nevét. Véres csata, öldöklő kézicsata alakul ki, egyik 
fél sem hátrál. Az ellenség K.örü veszi Belát, mint a vaddisznót 
a kutyák. A hős hun azonban kitör és megöli Tarcust, majd Arti-
must. Atila mindenhol őrjöngve keresi Alanus királyt. Az viszont 
megölte Sarust, hogy példát mutasson övéinek. Atila meglátván 
szövetségese halálát, iszonyú dühvel kaszabol mindenkit, utat vág 
Alanushoz és lovastul dárdájával leszúrja. Hasonlóan vitézkedik 
Buda is. Az ellenség eszeveszett futásnak ered, a hunok azonban 
nem üldözik a menekülőket. Elfoglalják a védtelen várost, és a 
polgári lakosságnak Atila kegyelmesen megbocsát. A bitorló 
király halálával az alánok is csatlakoznak. Az ének a halottak 
eltemetésével végződik. 

A negyedik ének a hunok további bolyongásairól szól.85 Alaniá-
ban éri őket az ősz, ezért Atila úgy határoz, hogy itt fog telelni. 
Közben a hunok győzelmének puszta hírére több vad nép önként 
meghódol, és követei útján szövetséget kér és kap Atilától. A.7. 
alaniai tavasz a1111yira. elbílvöli a királyt, hogy végleg e földön 
akar maradni. Az ég beleegyezését kitudandó, áldozathoz fog. 
A lángok közül azonban háromszor, egyre erősebb hangon isten i 
szózat zeng felé, és óva inti attól, hogy tartósan itt telepedjék 
le. A végzet azt a földet jelölte ki számukra, ahonnan első ősük 
elszármazott. Atila kikéri a jósok tanácsát, és a legtekintélyesebb, 
Tanaus í1gy fejti meg a rejtélyes szavakat, hogy az első ős, Mago-
gus északról, a kimmerek közül származott. A nép neve innen: 
Magogiades vagy másképpen Magyarii. A hunok tehát elhatároz-

80 Oraculo moniLi, ut ab Alania cl igrederentur, in Pannonfom iter susci-
p iunt. {G7 - 84.) Az ének nagyjából az Aeneis III. énekéL követi a választott 
nép bolyongásainak ecsetelésében. A költő ügyes leleménnyel használta fel 
a bolyongás különböző színhelyeinek kialakítására a különböző, önmaguk-
ban ellentmondó őshaza-elképzeléseket. Aba!'isról, a hfres szkíta jósról vö. 
Hérodotosz, IV. :{6. és Pausa:nias, 3, l:l, 2. Jákó is megállapítja, hogy asza-
tfrok megfelelnek Ve1·gilius hárpiáinak, Aedon p edig H elenusnak {i. m. 40.) . 
Elké1nelhető az is, hogy az éhezőkön csodamód segítő erdei vadak végső 
soron Szent Lás zló bölény-csodú.jának imitációi. 
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zák, hog,v felkerokednek, és Kimmcrjália. vonulnak. El is érnek e 
távoli földre, amelyet most J ugariának neveznek: 

Jugariamque novas, fluvii cognomine, terras 
Nuncupat; unde Hunnae detorquent nomina gentis 
Hi, quibus ambiguo solum de nomine lis est. (72.) 

Azonban csakhamar eltűnik a nap, az egész föld sötétségbe burko-
lózik. Nagy tüzeket raknak, hogy visszacsalogassák a napot. 
A nép lázong és vissza akar térni a zord északról a barátságos 
Alaniába. Végül ismét felsüt a nap, és megjelenik Apollo a hajdani 
híres jós, Abbaris képét öltve magára. Szózatában megneveú azt a 
földet, amely feló a hunoknak minden erővel törekedniök kell. 
Pannonió.t, a sokhalú Tisza és Száva partját kell elfoglalniuk. 
Szózata után Apollo-Abbaris a levegőbe oszlik. 

A hunok tehát nekiindulnak az ismeretlennek. A Phola-mocsár 
szigetéhez érnek, amelyen most az ocsmány szilének és fa.unok 
laknak. Ezek a csodalények rútak és büdösek. Atila egy szikláról 
legelésző kecskenyájat pillant meg és útmutatására a hun vadá-
szok, elsősorban Hunor, nagy lelkesedéssel űzni kezdik a vadat. 
A kecskék az erdőbe menekülnek és felverik a mocskos faunokat. 
Ezek rátámadnak a hunokra és egyikük, Almos, egy nagy kővel 
kiloccsantja Hunor agyát. Társai bosszúból mérgezett nyílzáport 
zúdítanak a szatfrokra. Egy öreg szatír, aki egy magas szikla 
tetejéről nézte a viadalt, társai vesztét látva megátkozza a huno-
kat: csak késve érjék el az óhajtott földet. A baljóslatú szavak 
hallatára a hunokban meghűl a vér és lecsillapszik bosszúvágyuk. 
Az egész nép rettegve imádkozik, hogy ne fogjon rajtuk a rontás. 
Atila elrendeli, hogy induljanak tovább. Hosszú út után, bal kéz 
felé hagyva a P ontust, elérnek a Hypsalte vidékére. Úgy hallot-
ták, hogy e földön lakik Aedon, a szkíta vérből származó, Apollo 
adta jóstehetséggel bíró király, aki már százéves is elmúlt. Atila 
előkelőivel felkeresi az öreget. A Strymon partján Herculesnek 
áldoz és találkozik Aedonnal. Az agg király pompás palotájába 
vezeti őket, ahol a falakon a régi híres szkíta hősök képei sorakoz-
nak. Arany trónjára ülve felsóhajt: bárcsak ő is m6g fiatal lehetne, 
hogy együtt mehetnének Pannoniábal Elmesóli életét : születése 
után nem sokkal meghaltak édes szülei, 11agybá.tyja nevelte fel, 
azzal a céllal, hogy majd ráhagyja trónját. Kisgyermek kora óta 
vadászatra és hadimesterségre kapatta, majd megtanította a 
jóslás alapelemeire; ez utóbbi művészetben azután Phoebus töké-
letesítette tudását. Az ösRzes hunt - mint rokonait - meghívja 
magához és nagy vendégséget csapnak. Atila előadja kivánságát: 



a jövőt szeretné tuclD i, mer{, P annonjába mennének, Phoehus út-
mut:1tása nyomá.n, azonban a vén szatú: jóslata megzavarta őket. 
Aedontól várják, hogy föltárja a valót. Az öreg a jóslatkérő Atilát 
sfalí berekbe vezeti, amelyben Tymbraeus atya jóstemploma áll. 
Mikor érzi, hogy szívébe költözött az isten, a következő jóslatot 
nyilatkoztatja ki : 

Pam1oniis, fixmn est, olim dominabere terris, 
At <1uae sunt snperanda., brevi, quae eventa docebo. (81.) 

Miután több országon átkelnek, Decebal birodalmának, a hét vár 
országának határára jutnak, majd azon is keresztül jutva, ihatnak 
a Tiszából. Pannoniát ma a rómaiak birtokolják : őket kell le-
győzni, hogy birtokukba vegyék az országot. 

Hic príma Hunniaci jacies fundamina Regni, 
Hic fin is, requiesque viae est, hic meta laborum. (uo.) 

Az éhségtől nem kell félniök, azt legyőzi az erdő és a taurusi istennő. 
Egy dologra azonban mindenekfölött ügyelniök kell: legelőször 
mindig a szicíliai istenanyának, azaz Ceresnek kell áldozniok. 
Jóslata után bőségesen ellátja rokonait emberrel, fegyverrel és 
élelmiszerrel, gazdagon megajándékozva útnak indítja őket. 

Miután Besszarábiát elhagyták, Moldvába érnek. A lakatlan 
pusztán elfogy élelmük, a kínzó éhség miatt a katonák lázadoznak. 
Mit is tehetnének a jámbor hunok: imádkoznak. Az útmutatás-
nak megfelelően előbb Ceresnek, majd Dianának áldoznak. 
A fegyveres fiatalság elmegy az erdőbe vadászni. Dámvadak és 
nyillak menekülnek előlük . Végül az erdő legmélyén áthatol-
hatatlan sűrű berekbe jutnak: innen hatalmas ordítással minden-
féle vadakból álló óriás csorda tör elő, amelyet a vadászok Diana 
segítségével halomra lőnek. Ezután a sötét erdőből kijutnak és 
egy káposztaföldre érnek. Egy Capus nevű moldvai kereskedő, 
aki elsőnek termesztette a káposztát, tudomást szerezvén az éhes 
magyarok jöveteléről, 50 égerfa-csónakot megrakott savanyú-
káposztával és a haszon reményében - vagy attól félve, hogy 
úgyis kifosztják - eladta a magyaroknak és káposztamagvakat is 
a.dott nekik. Nevéből származik a káposzta magyar elnevezése, 
azóta is nemzeti eledel és minden bajrn. használható gyógyszer:86 

se ElcJönLheLet.len, hogy Babüs Mihály ismel'te-o vajon Róps7.eli Káp-
etimo16giáját; roimleneseLro ő „nyelvtudományi humoteszket" írt e kép-
Lelon etimológia alapján: Káp isLen. Összes novellái Bp., é. n. (1938.p71 - 374. 
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Hinr Yulgata cihi, retinent modo nomina, raulei:-, 
L'ngarici, et nulla est isthoc sinc gramine mern>a. 
Quaeque rerusabat. vicinae mollia genLis 
Prandia, n1111 c a,·ido «aplal geus illa palalo. 
Felix crede mihi , mcdi cme nec debitor ULllJmtm 
Artis eris, dum caule famem depellere fas est. (83.) 

A hunok jóllaknak és l>ohatolnn.k Erdélybe. 
Az utolsó, ötödik ének a pannoniai honfogln,lúst l'lírgyaljn,.87 

J u no rémülten látja„ hogy a gyfüölt nép feltartóztn,thatatlanul 
közeleg P annoniához . .Belátja, hogy saját ereje immár kevés az 
átkos herkulesi faj kiirtásához, ezért. madarait befogja hintajába 
és fenséges férjéhez hajtat. Jupiter az OJympus csúcsán ül és 
éppen a hunokkal szintén ellenséges Cerest engeszteli. Juno azzal 
vádolja Atila népét, hogy őt akarják kiforgatni pannoniai méltó-
ságából, és Cybelének átadni az ő színházát. Láthatja Jupiter, 
hová juttatta őt a háromszorosan meghosszabbított éjszaka 
gyümölcse, Hercules! H a a róm aiakat megverik a hunok , szép kis 
szemrehányásokat kapnak majd mindketten I ta1iát61! K ér, könyö-
rög, hogy J upiter mindenképpen akadályozza meg Atila győzel
mét. Jupiter azonban a végzetre hivatkozik: annak megmásítha-
tatlan akarata., hogy Pannonia a. hunok kezére jusson. Jun6na.k 
azonban nem ke11 félnie, hogy t isztelete csorbul: ez a vad nép 
egykor majd olyan kegyes lesz, hogy felülmíilja a. számosziakat 
és a rómaiakat! Feleségét bevezeti a hunok végzetének hétkapus 
házába. (Minden nép elj övendő sorsát egy-egy ház (frzi, henne 
láncra k ötve a századok.) Az örök törvényt semmi sem változtat-
hn.tja meg. Jt1piter ujja nyomán eJőtfürnek az eljövendtS magyar 
kiriílyok és hősök tükörre festett képei, viselt dolga.iklrnl egy iitt. 

R7 Jng1·<'ss11s in P annoniam, ct cdolw rdmo. de Romonornm rxorcitu rolata. 
v i«to1·iu. 'l'e llurem Hunni J ovis conj11gE1m pulaverc ; und <' nihil non Pgit; Juno, 
11 t cos, Lanquom Numinis sui conLcmptorcs a I 'annonia avcrLcrot.; aL expo-
Aito por Jovem fa(,ormn serie , snniore una cum Ccrcre consilin. suscipit. 
(84- 102.) J ákú ismét, rcgisztrúljo. a V et'g ili11s -1·eminiszrendáko.L, f1Zll7. f6Ieg 
J 11pilm· jóslo.láL a nagyra hivat.oLt nemzet jövőjéről. (I . m. 40 - 4 1.) A név-
tl'IPniil ma1·0.dt, de félreérthete lleniil jellemzett ifjú hősben, Rzcnt 1 mrében 
az Acncis Marcellusá.t isrnerhet,jük ícl: a Tibeds helyett itt Donubius szólol 
meg. Répszelinek azonban volt mú1· a hazai j ezsuita kölLészetben is c]6dje, 
akit. nyilván figyeleml)e vett; Jánossi Miklos: Natales Liborac n egíncque 
Ci\"itatis Tyrnaviensis (Nagyszombat,, 1727.) e . költeménye a JX. énekben 
hasonló jupiLeri jóslatban mulat.ja be Nagyszombat jöv6j6nek dirső nagy-
jait,. l-túpszeli eposzának vége is az Aeneis hű utánzataként hirlelen, az ellen-
séges vezé1· ha lálával követ,kozik b o. A kereskedelem n em illik össze a magyar 
„ncmzot.i jellemmel " : ezL vallja 01·czy is egy h elyen. „Ill ik-e mngyorhoz a 
kercakcclés/ Mikor abból jön nz el'kölrs-vct<'medés?" 
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Az első Geysa, aki majd megkeresztelkedvén elhagyja a vad thébai 
istent és igaz hitre tér. A második Stephanus, a szent, akit k irály-
ként elismer a pápa, templomokat épít, legyőzi Cupat, népét új 
erkölcsre szorítja, kiirtja a vadságot, legyőzi a dáciai Gyulát is, és 
30 évi békés uralkodás után az égbe száll, hogy nemzete oltalma-
zója legyen. A harmadik kép gyönyörű ifjút ábrázol: szépségén 
Juno is elámul. Az isteni ifjút sajnos a könyörtelen Lacbesis hamar 
elragadja. A magyarok dicső csillaga, Ladislaus a következő . 
Alatta aranykor virul majd, és az ország határa a Pontusig és az 
Adriáig terjed. Boldog lehet Panhonia, hogy ilyen királyai lesznek! 
Numa békéjét egyesítik majd Achilles erejével és igazi aranykort 
teremtenek. Béla király szent könyvecskéket fog olvasgatni, hogy 
az eget engesztelje; I mre egyszerre lesz békés és hódító; András 
győztesen keletről hoz zsákmányt az égieknek, de legnagyobb 
tette, hogy a törvényt saját sérelme fölé helyezi : nem bántja 
felesége gyilkosát, Bánk bánt: 

Ille thori sociam, violatae crimine legis 
Extinctam merito decernens funere, Banum, 
Aequus, inoffensae donabit munere lucis, 
Censor, et integros inimico reddet honores. (90.) 

Annyian vannak azonban a kitűnő magyar királyok, hogy mindet 
fel sem lehet sorolni. Valamennyiük fölé magasodik azonban 
Oorvinus király! Ő nemcsak győztes háborúkat visel, nemcsak 
Ausztriát és a törököt igázza majd le, hanem olyan műveltséget 
is létrehoz, amely az egész világról idevonja a legkitűnőbb elméket! 
Oorvinus semmivel sem kisebb Ulyssesnél! Milyen oktalanság és 
bűn lenne elpusztítani ilyen tehetséges népet, útját szegni ilyen 
nagyszerű kezdeményeknek! 

A hunok nemcsak kiváló királyokat fognak teremni, hanem ki-
tűnő, félisteni hősöket is. J upiter most a „képtár " bal oldalán 
vezeti végig feleségét, itt lógnak a hősök képei, akik nem erényeik-
ben, csak szerencséjükben állanak lejjebb a királyoknál. Itt lát-
ható sisakban a törökvesztő pro-rex, Hunyadi; a párducbőrös 
Zrínyi, aki kevesedmagával vette föl a küzdelmet a hatalmas 
ellenséggel, és háromszázat ölt meg, mielőtt maga elesett. Ezek 
után Jupiter meghatározza a magyarok történelmi szerepét, el-
jövendő feladatukat: 

' O Irodalom 

Sulcabunt alii, mutandis aequora gewmis, 
Rugosumque piper, tritis per saxa, per undas, 
Corradent equidem nummis, ignotaque soli 
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Arca.na excutient artis; quae corpora curet, 
Quaeve sit herba nocens, molli quae caena palato 
Aptior, aut croceos aüis mutare capillos, 
Quis modus? emptitioque gena.s auferre colore 
Cypridos, ignavi succensa cupidine lucri 
Gens alia erudient. Humiles gens Ungara curaA 
Despicit; ac geminis toto virtutibus orbe, 
Quaseitura sui, decus, immortale, la.boris, 
Relligione Deum, et validis se muniet armis. 
Hasque artes animis, has condet pectore merces: 
Imperitare aliis, se nulli subdere genti. (93.) 

Jupiter még sok képet mutat: a Pálffyakat, Eszterházyakat, 
Erdődyeket és Nádasdyakat. Az Eszterházyak közül Jesz majd 
egy prímás, aki egykoron az égiek lehanyatlott kultuszát felemeli 
és legyőzi a poklot. Egyik Pálffy hadvezér lesz, a„másik tanácsos 
és nádor. Nem, ezt a népet nem szabad kiirtani! Orökké fog élni, 
ha aláveti magát a tarpejai Mennydörgő istennek. Egyszerre csak 
felhők takarják el Jupiter és Juno szeme elől a jövő képeit. 

Atila közben válogatott ifjakat küld előre, hogy kémleljók ki 
a !)A.nnon síkságot. A hírnökök elragadtatva térnek vissza, és be-
számolnak a népnek an·61 a bőségről, amelyet találtak. A hunok 
harci vágytól égve lezúdulnak a síkságra. A Fama száz nyelven 
terjeszti a betörésről a hírt. l\'lacrinus fülébe is eljut, aki Pannonia 
kormányzója Valens császár megbízásából. Ijedtében segítséget kér 
Rómából: meg is érkezik Detricus válogatott csapataival. 

A rómaiak a Duna mellett, Potentiana városánál ütnek tábort. 
E várost később a magyarok Adomiumnak (Adony) nevezték. 
Egész nap vígan henyélnek, mit sem félnek a hunoktól. Pedig le-
hetne félelemre okuk: hiszen most nem puhány pannonokkal, ha-
nem a kemény és erélyes szlútákkal kerülnek szembeni Leszáll az 
éj, Atila szemére nem jön álom és kisétál a Duna-partra. Egyszerre 
csak Ister kiemeli fejét a vízből és a pannon föld, valamint folyói 
nevében kéri a hun királyt, hogy örökre vegye birtokba ó'ket. Ezt 
az országot az örök, megmásíthatatlan végzet adta neki. Holnap 
reggel támadja meg a másik parton tanyázó rómaikat, ő ígéri, 
hogy hajói alá csöndes hullámokat fog adni. Szózatát befejezve 
visszabújik ágyába. Atila tüstént elrendeli, hogy az éj leple alatt 
eresszenek tömlőből készült hajókat a vízre. Az Ister tényleg olyan 
nyugodt, mint egy tó. Pirkadatkor azután a hunok átkelnek és 
harci vágytól égve rárontanak a rómaiakra. Atila, akinek már 
puszta látása is páni félelmet kelt az ellenségben, rövid uuzdító 
beszédet tart és harcosai élón beleveti magát a harcba. Macrinus 
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dárdájával Atilát keresi, de hiába. A hun király először Fabius 
tribunust öli meg, jön azonban Detricus és megöli Kevét. Halálát 
azonnal megbosszulja Buda, majd Kevével (~), Belával és a Ka-
dika nembeli Zemenisszel együtt pusztítják az ellenséget. A ró-
maiak úgy menekülnek, mint a barmok az oroszlánok elől. Mac-
rinus marad egyedül; őt Atila öli meg. 

Répszeli szinte mindenben szembefordult a Schez által sugallt 
koncepcióval. A kiválasztottság tárgya nála nem a hazai föld, ha-
nem a hun-magyar nép. A fokozatosan emelkedő erejű és érvényű 
jóslatok e nép hatalmas nagyságát bontakoztatják ki. Eredetileg 
ugyan bűnt követett el a nép néhány őse: azonban Hercules 
„bűne" csupán annyi, hogy Jupiter gyermeke; Lyncus vétke 
súlyosabb : vele kezdődik a Ceresszel szemben tanúsított bűnös 
hanyagság. Ceres beszövése nem bizonyult valami szerencsés ötlet-
nek: az elhanyagolt gabonaistennő föltehetőleg az őshazában 
űzött nomád életmód hátrányait hivatott képviselni, allegorikusan 
pedig talán - mint az a jezsuita költészetben gyakori - Szűz 
Máriát jelenti.88 Az ő szerepe mindenképpen elhanyagolható 
az eposzban, sérelmeit is mindig az erélyesen cselekvő Juno kép-
viseli. 

A Schezcel való keresett párhuzam és szándékos szembefordulás 
mindvégig nyilvánvaló. A költemény elején a hunok vannak olyan 
hátrányos és méltatlan helyzetben, mint a költő-elődnél Europa; 
mint ahogy ott Hungaria fölemelkedése csupán eszköze Europa 
megdicsőülésének, itt a hun nép fölemelkedésének a meghódított 
és kezdettől aranykori jellegií Pannonia csak eszköze. Scheznél 
az ország az egyedül legitim és dicső Habsburg-uralom felé halad, 
Répszeli viszont Bonfini önkényes kezelésével az első nemzeti ki-
rályt, Attilát megteszi honfoglalónak is, sőt a jövőt feltáró nagy 
látomásban Jupiter kizárólag a nemzeti királyokat sorolja fel! 
Ráadásul a végső, leghangsúlyosabb helyre Mátyás királyt állítja, 
akiről nem felejti megemlíteni, hogy elfoglalta Ausztriát. A Meta-
morphosisban minden az uralkodás eszméje és az igazi király sze-
mélye körül forog, a Hunniasban pedig a hun nép körül. H ogy e 
nép erénye kidomborodjék, sorra kerülnek királyai után azok a 
vezérei és előkelői is, akik kiválóságra felérnek a királyokkal, 
csak szerencséjükre állnak hátrább. Sorozatuk egészen az eposziró 
jelenéig terjed: a neves arisztokrata családok emlegetésével Ju-
piter, azaz Répszeli ügyesen megkerülte a Habsburg-ház említését. 

88 Vö. Jákó: i. m. 4 7 - 48., Tolvay Imréről és A magyar irodalom története. 
Bp., 1964. II. 415. 



A legkiáltóbb példa a tisztán rendi álláspont vállalására Bánk bán 
példája. II. András király azért érdemli ki a költő magasztalását, 
mivel felesége gyilkosát igazságérzetére hallgatva futni hagyta! 
Példátlanul erős az a magyar rendi történeti tudat, amely az 
Aranybulla záradékának eltörlése után majd félszázaddal újra 
pozitív példaként meri emlegetni a királynégyilkosságot!89 

A Varjú Zsigmond által hánytorgatott „pogányság" vádját is 
elhárítja a Hunnias. Valósággal tobzódik a pogány magyarok ke-
gyességének soko!dalú bizonyításában. Hunjai mindenkor gondo-
san ügyelnek az Eg minden figyelmeztetésére; csak jóslatra mer-
nek moccanni; Atila kegyes jó fiú, a testvérgyilkosságról persze 
szó sem esik; a megvert ellenséget nem üldözik, az elrejtőzött pol-
gári lakosságot nem bántják, szövetségeseikhez hűek. Ami csekély 
bárdolatlanság még akad bennük, azt majd a saját vérükből szár-
mazó térítő fejedelem és szent királyaik legyalulják. Jupiter végső 
nagy vitájában a történetileg felróható összes bűnnel szemben 
felmutatja az erényektől ékes jövőt: a „jelen", azaz a honfoglalás 
válságos helyzetében ez a jövő az, amely a sors mérlegét a magya-
rok javára billent i. Eposzbeli ellenfoleik vagy hitszegő lázadók , 
mint Alanus király, vagy gyávák, mint Macrinus, bűnhődésük 
sokszorosan megérdemelt. A hunok pedig minden bt'.inüket leve-
zeklik az éhség és a hosszas bolyongás elszenvedésével.00 

A jövő perspektívája Sebeznek a fiatal császárfi és vele a Habs-
burg-ház világuralmát tárja fel, Répszelinek viszont a magyar nép 
örökké tartó és elidegeníthetetlen önállóságát és függetlenségét. 
Másoknak parancsol, de neki senkí! A rendi értelemben felfogott 
nemzeti öncélúság határa persze a nemesi nem adózás mértékével 
mérhető, amely az öntudat alapját szolgáltatta. Ennek az öntu-
datnak beszűkült províncializmusát jól jellemzi a strucctoll-kul-
tusz, a panaceaként használt káposzta dicsőítése és a felfedezések, 
tengeri kereskedelem és a luxuscíkkekben elítélt és kipellengére-
zett polgári fejlődés „jupiteri" elutasítása.91 A propugnaculum-
ideológia végső elenyésztével a nemzeti dicsőség öncélú pompává 
lett. Schez szerint a földnek nőnie kell, hogy befogadhassa a 
Habsburgok dicsőségét : Répszeli szerint a föld kicsi volt arra, 
hogy befogadja a hunokét. 

58 A Bánk bán-téma történetírói és szépirodalmi feldolgozásairól vö. Hor-
váth János: Katona J ózsef. Bp„ 1936. 54. skk. 

eo K ét olyan m egfogalmazás, amely ismét Kölcsey Himnuszát előlegezi : vö. 
Megbűnhődte már e nép ... és Nyögte Mátyás bús ha<lát ... 

01 A nemzeti viseletben hivalkodó hazaszeretet egyik f6 témája uz l 790·es 
évek nemzeti felbuzdulásának . (Vö. p l. a magyar nyelvű irodalomban Gva-
dányi, a latinban EleutheriWJ PannorWu!J [ = Horáwyi Elek] műveit, ill. 
Dayka Gábor: A nemzeti öltözet e. vo1'Sét). 
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Meghalt M'átyás, oda az Isten kardja 

A Hunnias után a jezsuiták végképp letettek az aulikus szóla-
mok hangoztatásáról, és magukévá tették a rendi álláspontot. Jól 
megfigyelilető ez a folyamat a Mária Terézia uralkodása kezdetén 
keletkezett következő honfoglalási „eposzban" . Adányi András 
Kassán, 1742-ben kinyomtatott költeményének é.une: Fastorurn 
Hungariae pars 1 . et 11.92 Mint a cím is mutatja, Adányi visszatért 
az ovidizáláshoz. Nem csekély árat fizetett érte: egységes kompo-
zíció helyett végeérhetetlen retorizálásba és elégikus lirizálásba 
fullad költeménye legnagyobb része. Szó sincs itt már a Schezéhez 
hasonló átgondolt világtörténelmi vonalvezetésről, a nem bizo-
nyított, csak bőségesen illusztrált alaptétel az, hogy a magyarok 
és országuk mindenben a legnagyszerűbbek. 

Az ajánlásban a költő utal arra, hogy szintén Kassán, pár éve 
már megjelent egy Hungariae Fasti címü kiadvány, az ő művének 
azonban ehhez semmi köze, ő el sem olvasta.93 

Az előszó a Piet~t választja múzsa, a.~az. búzdí~ó Pl).oebus gy~ • 
.nánt. Világos utalás&al kapcsolódik Ovidius Metamorphpsesének 
gondolatához : 

Fost chaos, ut fuerant quatuor data corpora mundo 
Inque suas partes omne recessit opus; 

Quis vestris primus consederit incola terris, 
Quaque loco pulsus sít ratione? refer. (5.) 

Szándékában állott elbeszélése fonalát a honfoglalás után is to-
vább. vezetni, egészen Szent Istvánig. Kötelességének érzi, hogy 
amíg mások életüket kockáztatják a poI).ért - a porosz háporú 
idején vagyunk - , ő legalább költészetével szolgálja a ha.zát : 
Hunna parenst. . 

Az első rész leírja, hogy a mai Hungaria helyén a világ terem-
tésétől kezdve a hunoknak Scythiából való első kijöveteléig mi 
minden történt.94 Ezen belül az első fejezet az ország hajdani is-
teneiről szól.95 Természetesen Adányin~l is Magya!ors~ágon virult 

92 Adányi András életér61 l. Szinnyei: i. m . Bp„ 1891:. I. 66- 67. Vö. 
Jákó: i. m. 29-35. 

93 Adányi a következ6 műre céloz: Fasti Hungada.e. . . . promotore An-
Wnio Mindszenti ... Kassa, 1721. (Vö. Pef/rik: i. m. II. 744.) 

9' Quo loco res Regni, quod Hungariam dicimus, fuerunt, jam inde ab 
ortu mundi, ad pri.mum usque Hunnorwn e Soythia. motum? (7 - 50.) 

95 Dii, simul ac orbis conditus est, Terram, qui. nunc nomen Hungariae 
est, eatenus, quoa.<l armis pulsi sint, habitarunt. Nonnullorum $edes dete-



az aranykor. Mikór· a chaos elmúltával az istenek szállás után 
néztek, nem is találhattak alkalmasabb otthont maguknak, hiszen 
e föld jobb a mennynél is. Jupiter Budavárában lakott, Neptunus 
a Dunában, Pluto a Gellérthegy barlangjában (a Phlegethonból 
lettek a gyógyforrások), Mars a Stájer Alpokban, azonban az em-
berek helyett még csak vaddisznókat öldösött, Bacchus természe-
tesen Tokajba.n ütött tanyát, végül Ceres az Alföldet választotta 
székhelyéül. A költő nem állhatja meg, hogy keserűen ne panasz-
kodjék ennek a ceresi áldott síkságnak96 mai lakói ellen, akik is-
tentelenek, vad parasztok és böjt idején is szalonnát esznek. Mégis 
visszavonja átkát és kéri az istennőt, kímélje a vetést és a parasz-
tokat, hátha visszatérnek az igaz hitre. Kis ellenreformációs ki-
térőjét sóhajtva fejezi be: 

. . . quam felix U ngara tellus 
Esses, unus amor si foret, una fides! (10.)97 

A rákosi síkság Flora birodalma volt. ó, bárcsak visszakapná 
Pest régi fényét és a rákosi mező, mely méltó arra, hogy királyt 
koronázzon! 

Haud procul hinc latum campus procwTit in aequor. 
Dignus, quo capiat Rex diadema, locus. 

Nunc habet a cancris: pestum tunc nomen habebat, 
Urbs quoque Pestano nomina traxit agro.(uo.)98 

Florának Zephyrus volt a férje, aki ezt az ezer virággal befutta-
tott rétet aidta nászajándékba. Persephone itt szedte a virágot, 
amikor Dis elragadta.99 Északon laktak a faunok, a Kárpátokban 
Pan, Kassa helyén szarvasok és vadkecskék legelésztek, Lőcse 
helyén Silenus tehenei, Nagyszombat helyén pedig sima mező terült 
el. A várost Vak Béla király alapította. Akkorára tervezte az alap-
rajzot, amekkora helyet kocsival egy nap alatt bejárhat: azonban 

guntur. (7- 32.) Vö. Schendl Frigyes: Sedes Deorum, seu Hungaria rerum 
omnium copia affluens. Nagyszombat, 1720. C. (carmen elegiacum) 

96 Vö. Ovidius: Met. V. 341. skk. (Ceres és Proserpina.) 
9 1 A sóhaj látszólag a régi ellenreformációs jezsuita ideológia tipikus meg-

nyilvánulása; azonban a kontextus má.r azt sugallja, hogy Magyarország 
egysége fontosabb, mint a katolicizmus győzelme: utóbbi pusztán ennek 
eszköze. 

98 Vö. Kölcsey: Rákos nympbá.jához és Kisfaludy Károly: R.ákosi szántó 
a török alatt. 

88 „Persephone" szokatlan graecismus, Proserpina helyett. 
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a. kapzsi főurak sajnálták a pénzt a városépítésre, a vak királyt 
többször körbevezették, a pénzt ellopták, így a város kisebb lett.100 

Pozsony dombján Pales lakott. Az elbeszélő Phoebus kesereg a 
rógi erkölcsök hanyatlásán: hajdan a faunok falombbal díszítették 
fejüket, nem ismerték a parókát, rizsport, hajsütő vasat, borotvál-
kozást és arcfestést. Férfiakhoz leginkább a bősi torzonborzság 
illik, de, mivel természetes dolog, nem kell szégyellni a kopaszságot 
se. A kopasz hegy alatt arany lappang. Ősz haj ékesíti az öreget, 
a csillogó paróka becstelenség, és különben is lefújja a szél. Az 
arcot sem kell festeni : a sápadt arc a sok tudomány jele. Szi.lnjék 
meg a nyak illatosítása js : távozzék nyugatra e kór. A szépsóg 
úgyis elmúlik, csak a tudomány tart a sírig. 

P allas lakhelye hol Budán volt, atyja mellett, hol pedig Pécsett. 
Dia.na a soproni síkon lakott vagy Győrben. A győri sziget dicsőbb 
az összes görög szigetnél, sőt még Nagy-Britanruánál is! Dia.na 
derék szűz volt, csak vadaknak vetett hálót, nem pedig férfiak-
nak, mint a mai nők. Apollo már bele is fárad a töméntelen isten 
felsorolásába, a költő kérésére azonban folytatja előadását . Az 
összes isten itt lakott, egytől egyig, a légiek és tengeriek is, egye-
dül Venus maradt távol e t iszta földtől, Szicíliában. A folyton 
alakját változtató Proteus se kapott honosságot. Azóta bezzeg 
van már az országban rengeteg csaló Proteus, folyton változtatják 
színűket, szavukat, meggyőződésüket. A hízelgés és színlelés mes-
tersége jól megtanulható és széles körökben népszerű, azonban 
méltatlan mesterség.101 Apollo maga Egert választotta lakhelyül. 
Szerette a völgyet, az erdőt , sokat vadászott. Az egri hegyekben 
akkor még sok tigris, oroszlán és fönix is lakott. A vadászó ist ent 
Ti biscus szép leánya, Daphne megigézte. Szép elégiában panaszolja 
el reménytelen szerelme történetét, amelynek végén a leány gyógy-
forrássá változott. Fiatal barátja, Ryacinthus pedig a tárkányi 
mezőn változott virággá. Akko1 persze még nem állott az egri vár. 
A folyócska és a város az illir gens Agriana-tól kapta nevét: nem 
szégyen ez, R ómát is fattyú alapította. A szarvaskői kétágú szik-
lahegy volt a Parnasszus, a Várhegy pedig a P indus, végül a 
Szent Egyed-hegy a R elicon. Itt énekeltek a múzsák, itt nyerte el 
büntetését Marsyas. E zek után az isten elmeséli születését. 
Anyja, Latona, hontalanul bolyongott, míg végül a komáromi szi-
get, amely akkor még a hullámokon úszott és innen neve Regnum 

•oo Vö. a 87-es jegyzeLetJ ánossi i\iiklós eposuiról; és Csiba 1 stván: Tyrnavia 
nascens (1706). 

101 Faludi Ferenc 1750-ben Gracián-fordítása Elöljáró beszédében kény-
t,olen mentegetőzni a magya1· nemesség elő~t az udva.roncerkölcs bem utatása 
miaLt. (Minden Munkái. 11. Pest, 1854. 3G2.) 
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fallax, fl.zaz Csnllóköz, segítRégére sietett, mert Neptunus szigo-
n,·á rnl mc~állítl'l la.. S0hasem fog elfelejtkezni szü lő helye dicsére-
tér(il. ahol még virít az ősi eg,,·szerűség . A költő aggodalmaskodva 
kérdezi az istent. hogyan lehet, hog,v mindezek a szent hel.vek tu-
mása. szeri nt a ~örögöknél voltak?! Phoebus megvilágosítja a rej-
télyt: Hu ngariából a folytonos háborúk miatt elmenekültek az 
istenek és átköltöztek Görögországba. Aggódva fülel: ismét csata-
zajt hall, mégpecLig a poroszoktól szorongatott Szakolca felől. 102 

Kénytelen újra elmenekülni, mert természete semmiképpen nem 
fü!$g össze a háborúval. Hiába esdekel a költő, hogy vigye magával, 
az isten eltíinil< a levegőbe. Mégis, a költő tovább mondhatja az 
ország sorsát, mert az isten búcsúzóul megérintette. 

A második fejezet panaszkocLik Fortuna állhata tlanságára, mert 
alig néhány százados fennállá.s után Magyarországon megszűnt az 
isteni aranykor. 11121a Az isteneket J uno haragja űzte el. Jupiter 
ugyanis beleszeretett Matra leányába, Jasisba. J uno bosszút esk ü-
dött és apa nélkül szült fiának, Marsnak segítségét kérte. Fel-
tüzelte, hogy amennyiben felkel Jupi ter ellen és letaszítja trónjá-
ról, neki 11.jándékozza a Scythia fölötti uralmat. A hadisten lelkesen 
vállalta a neki osztott szerepet és a szomszéd népeket harcra buzdí-
totta. Azok békés földműves szerszámaikat fegyverre cserélték, 
vasat bányásztak a földből és aranyat. Szkítái élén Jupiter ellen 
vonult Mars, és a főisten nem tudott ellene védekezni, mivel még 
csak agyagból égetett villámai voltak. Elmenekült tehát az összes 
isten, előbb Görögországba, majd az égbe. A magyar földet közben 
egészen elpusztították a betörő barbárok: a női csel tönkretette 
az országot, ám egykor majd női kéz fogja helyreállitani.103 Addig 
azonban még sokat kell szenvedni. 

A harmadik fejezet a magyar föld birtoklásáért folytatott szün-
telen háborúkról szól.104 Az ország szépsége és bő kincsei idevon-
zottak minden királyt, minden népet. Részekre tépték az egy isten 
fősége alatti, egységes egésznek teremtett országot. (Amely most 
már újra egységes.) Helenának sem volt annyi kérője, mint ahá-
nyan egy földért versengtek. Dél- és Nyugat-Európa országait ott-

lOI A könyv éppen 1742. május 17-én jelent meg, a. cbotusitzi csata. nap-
ján, amelyet az osztrák seregek elveszítettek (1. Marczali: i. m. 245.). 

1011• Dü e sedibus suis bello, quod Junonis exoita.vit fu.ror, pelluntu.r. 
(32-41.) 

103 A gondolat végső soron Szent Ágostontól ered, aki így vetette össze 
Éva. és Mária. üdvtört.éneti szerepét: Nő által küldettünk romlásba., nő által 
adatott vissza. üdvösségünk (Sermo 289, 2.). 

104 A pulsis Düs orbis universus obtinendae Hungal'iae erga. a.rmis secum 
decertat. Poeta moerentem Hunga.riam bene sperare jubet. (41-50). 



hagvták lakói, mert mindn,vájan itt akartak élni. Nincs is semmi 
hibája e földnek, le~feljebb lakóinak. I~az, a németek szeret.ik 
szidni a magyarokat. Azonban: hátrább az agarakkal 1 

Svevia, grande decusl canos hirsuta capillos, 
Tunc, puto, vix fueras qomine nota tuo. 

Svevia, crabrones cessa in·itare; repungent. 
Parva potest magnum laedere vespa bovem. 

Tela, quibus pugnas, hosti ne crede deesse; 
Quo noceat, sit iners quamlibet, omnis habet. (46.) 105 

Felháborodott múzsáját mérsékletre inti, azonban sírnia kell, 
hiszen szeme előtt lebeg Hungariának Marstól elpusztított orcája. 
Hungaria sírva panaszkodik a hűtlen istenekhez. Szerencséjét 
szerették, nem őt magát. A költő kéri, szüntesse panaszát: saját 
szépsége okozta és okozza vesztét. Könyörög, ne higgyen többé az 
álnok szeretőknek, akik csak azért magasztalják, hogy elveszejt-
hessék. Azonban a végzet ell~n nincs más orvosság, mint a hun 
virtus. Jönnek is már villámlovaikon a szittyák. 

A második rész a honfoglalást tárgyalja.106 E földön el6bb több 
nép lakott. A Dunántúlon a pannonok, a Duna- Tisza-közén a 
jászok: mindketten szláv eredetűek. Ma azonban már a jászok 
magyarok és nemesek : meg ne sértse őket valaki azzal, hogy szlá-
voknak tartja őket! Szabolcs ősatya és Attila se volt ez, nemhogy 
germán, ahogy némelyek hamisan tartják.107 A Tiszántúlon és a 
Maros meg az Aranyos partján a teuton eredetű gótok laktak. 
Voltak ezenfelül még latin telepek: emlékeik még itt-ott állanak. 
Ám, akárhányan és akárkik is voltak, valamennyien csak gaz-
emberek! Clio is szégyenkezve énekel bűneikről. Borzasztó anar-
chia uralkodott, uton-útfélen gyilkoltak, a temetetlen hullákat a 
kutyák falták fel, az szerzett nagyobb érdemeket, aki nagyobb 
gazember volt. Embert ettek ezek a sehonnaiak, akik az ember 
nevet nem is érdemlik. Mindegyik a szomszédja földjén szántott-
vetett, gyalázat volt a saját földjét használni. 0 szörnyűség: min-

105 A „crabrones irritare" fordulat Plautusra. megy vissza.: Amphitruo, 
II. 2. 77. (Vö. Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szó-
lások. Bp., 1896. 116.) 

1oc Pdmus Hunnorum e Scythia motus: ejusque causa, ac modus. (50 - 78.) 
107 A jazig-szláv, ill. jazig-magyar azonosítás kérdésére vö. Tarnai 

i. m.: 96. skk.; a. jászok neve a. költeményben: Osi, J azyges, J assi: a költő 
etimológiai játékkal az ossa szóból származtatja, mivel a jászok őseik csont-
ját a kapukra függesztet~ék. 
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denük közös volt!108 Az apák és anyák gyakran megették gyerme-
keiket, a házastársak egymás életére törtek, testvérek, após és 
meny, anyós és vő éltek vérfert<Sző szerelemben. A görög mitológia 
összes szörnyetege több példányban tenyészett. Az istentisztelet 
helyett mágia, babona uralkodott. Nagy kereslet volt boszorká-
nyokban, akik annak ártottak, akinek csak tudtak és söprGn vagy 
férfin lovagoltak.100 

Jupiter lenézett a földre, és iszonyattal látta a Hu ngaria földjén 
folyó garázdaságot. Villámmal nem akarta őket agyoncsapni, 
mert kímélni akarta a szeretett földet, ezért inkább a kardhoz fo-
lyamodott. Mars éppen panaszra jött : a szkíták éhen vesznek, pe-
dig nemes nép, HercuJesen keresztül magától Jupitertől származ-
nak. Legjobb lenne, ha ők pusztítanák ki a bitorlókat. Hiszen 
náluk kegyesebb és vitézebb nép nem akad a föld kerekén. Kit 
szerethetne jobban Jupiter náluk, akik a tejjel szopják be az isten-
félelmet, tiszta erkölcsűek, nem törnek házasságot, nem éheznek 
pénzre, az erényt tartják királyuknak, nem az erőszakot, minde-
nekfelett tisztelik a magántulajdont, a lopásnál nagyobb bűnt 
nem ismernek. Sokat harcoltak és sokat győztek, ám az istenek 
oltárait sosem bántották. Mégis, méltatlan, csúf országban laknak. 
Földjükön sosincs tavasz, se nyár, nem nőnek fák és növények, 
nem terem se búza, se gyümölcs. Tejen, mézen és vadhúson ten-
gődnek, bort sosem szüretelnek. Adja nekik Jupiter Hungaria 
földjét, ez mint királynak és atyának egyaránt kötelessége! Her-
oules is csatlakozik !\!ars könyörgéséhez és felemeli szavát kedvelt 
szittyáiért. A főisten igenlően bólint, megrendül az Olympus, 
Örvendjetek szkíták! Tietek lesz az ígéret földje. 

Szittyaföld királya ekkor Bala.mbar, másnéven Balamirus. 
Neve tulajdonképpen Bal-embert jelent, ugyanis bal kezével is 
harcol csatákon, baljában tartotta kardját, jobbjában dárdáját. 
R égóta vágyott arra, hogy népét jobb hazába vezesse, azonban 
mindeddig tiltották az istenek. Palotája mellett terült el kedves 
kertje, benne egy iste11i tölggyel. Gyakran pihent és imádkozott 
itt a király. Most is bement imádkozni, letette királyi jelvényeit,1091a 

ioa Az itteni felfogás szöges ellentétben áll Csokonai későbbi felvilágosodott 
őskor-ábrázolásával : ott éppen az a szép, hogy egykor minden közös volt. 
(Vö. Szauder József: Az Estve és Az Álom keletke::>Ase. - Az Estve és az 
Alom. Bp., 1970. 220-269.) 

10• Vö. Schram Ferenc: Magyarországi boszorkányperek 1529- 1768. I-II. 
Bp., 1970. 

1001• E jelvények: a kard, korona, köpeny, öv, cipő azonosak a magyar 
királyok koronázási jelvényeivel. A Bal-ember névről és rokonairól Dugo· 
nicsnál, KereszturiJózsefnél és Vörösmartynál vö. V. M. Összes Művei IV. 
Sajtó alá rend.: Horváth Károly-Martinkó András. Bp. , 1963. 417. 
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v izet hintett magára és a földet megcsókolva Marshoz könyörgött 
népéért. Őket, akik a világot terítették le hajdan, most leteríti az 
éhség. Minden isten védi a maga népét, csak az övék nem?! H a új 
hazát mutat nekik, bármely ellenségtől is kivívják! Herculeshez 
is könyörög : ha kihalnak a szkíták, velük az ő dicsősége is kivész. 

Floruimus quondam, dum bella movere licebat; 
At longo jam flos concidit ille situ. (68.)110 

Hercules most már halhatatlan, győzze le hát végre J unót, aki 
miatta üldözi még mindig a szittyákat. Miközben imádkozik, 
iszonyú földrengés és mennydörgés közepette megjelenik Mars. 
A halálra rémült királyt bátorítja és ünnepélyesen megígéri, hogy 
kérését teljesíti. H ogy ne higgye az ő megjelenését hamis látomás-
nak, hívja össze holnap délre országa véneit Mars szentélyébe, és 
akkor majd világos jelet ad és kijelöli, hová kell menniök. Rajta 
kívül kérjenek tanácsot Herculest61 is. Ezután elenyészik és üs-
tökös csillaghoz hasonlóan az égbe röpül. A király nézi, amíg 
csak szeme nem káprázik belé. Ám ő sem hisz egészen, izgatottan 
várja tehát a holnapot. 

Másnap a vének egy része azt hiszi, hogy királyuk csak próbára 
akarja tenni hitüket, más része pedig egyszerűen azt gondolja, 
hogy a király megbolondult. Senki sem mer szólni kételyeiről, 
hiszen Balambert istenként tisztelik. Délben a templomhoz vonul-
nak, a semmiről sem tudó nép tátott szájjal bámulja őket: 

Plebs, quid eant Proceres ad Fana, quid ipse Bal-ember? 
Nescit, et expanso, quod solet, ore stupet. (71.) 

Csodák csodája, a templomajtók maguktól föltárulnak. A király 
középen leül trónjára. P ont délben nagy dörgés és három villámlás 
közepette kard hull az égből. A király fölemeli és hat lovát leöli 
rögtön áldozatul. Mars szobra ünnepélyes szózatban magya-
rázza meg a kard jelentőségét: a szkítáknak örökké őrizniök kell 
a kardot és a földet, amely vég nélküli bírásra adatik nékik . 
Vegyék e kardot Hunnia jogarául. Minden háborúban, minden 
ellenség ellen győzelmet hoz majd nekik. 

Hic vobis semper palmas, hic mucro triumphos 
Progignet. Quantum nu minis ensis habesl 

Id vos obtestor, civilia bella cavetel 

110 Vö. OvidiuB: Tristia V. 8. 19. 
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Impediit tacitus caetera verba dolor. 
Heu ubí nunc, Superi! gladius latet ille~ Víennae 

Post fera Corvini fata perisse, ferunt. 
0 Rex non illa perimendus morte! Sed olim 

Te mea majori voce Camaena canet. (73.) 

Majd Herculeshez könyörögnek kiegészítő útmutatásért. Az isten-
ős felszólítja őket, hogy a hetedik nap reggelén induljanak útra 
mindnyájan, csak az öregeket és betegeket hagyják otthon. 
Vigyék magukkal házi isteneiket is. Szarvas fogja nekik mutatn i 
az utat. 

Nagy pompával mutatnak be hálaáldozatot Marsnak, Hercu1es-
nek és a többi istennek. Az egész ország ujjong, örömtüzek égnek 
mindenfelé, táncolnak, zenélnek. Az öregek megfiatalodnak, a 
betegek meggyógyulnak. A király küldöncei szétszáguldanak és 
kihirdetik, hogy aki a mondott nap reggelén nem lesz a gyülekező 
helyen, kétfelé hasítják. Így azok, akiket az ostoba hazru;zeretet 
arra kényszerített, hogy szembeszálljanak a király és az istenek 
parancsával, ott maradhattak földjükön - örökké! 

A hetedik napon együtt állt a sereg és várták a szarvast. Egy-
szerre csak - égből-e, földből-e, nem tudni - előtermett és a 
sereg utána zúdult. Elől ment Bandites a szentségekkel, utána 
egy díszszázad a karddal, majd a nép, középen a király kocsiján. 
Menj szent sereg, amerre végzeted szólít! A költő félti őket, hiszen 
mennyi hegy, völgy, erdő és tenger állja még útjukat és közel van 
a tél. Csakhogy a hunok átkelnek a befagyott folyókon, senki 
és semmi nem tarthatja fel őket. Seregük elsöpör minden aka-
dályt, mint a megáradt hegyi folyó. Elérnek Daciához, ahol 
két gót uralkodik: Phritigernus és Atthanaricus. Egyikük elfut, 
a másikat legyőzik. Valens császár fülébe jut a rémhír, megrémül 
és a hunoktól békét vásárol.111 Bal-ember király még azelőtt 
meghal, hogy az ígéret földjére léphetett volna. Utána Uptarus 
uralkodik, akit majd falánksága öl meg.112 Az eposz ezzel kurta.-
furcsa véget ér! 113 

A költemény hármas tagolódású. Először megismerjük Hun-
gariát, amely kezdettől fogva a v ilág legszebb, leggazdagabb, leg-
nagyszerűbb országa volt. Bővelkedett minden jóban, a majd 
teljes számban itt lakó istenek tanúsítják, hogy politikailag tör-
vényes, gazdaságilag, kulturálisan és erkölcsileg pedig virágzó 

111 Daoiáról vö. Bonfini: i. m. Deo I. Lib. II. 213. skk. i. kiad. 57. 
112 Bonfini csak „Octaris" néva.Iakot i smer (i. m. Dec. I. Lib. III. 46. 

i. kiad. 67.) 
113 A zádatról vö. a 44-es jegyzetet. 



volt. Mikor a háború véget vetett az aranykori állapotoknak, 
emberek kezébe került az uralom. Ezek a szlávok és germánok 
azonban nem méltó utódai az őslakó isteneknek, teljes anarchiába 
sodorták Hungariát. Törvénytelen kormányzás, szegénység, kul-
turális pangás és teljes erkölcstelenség : ebből a fertőből kellett 
kiszabadítani Hunna parenst a derék szittyáknak. Az ő erkölcseik 
mindenben aranykoriak, méltóképpen restituálhatják tehát a 
kezdeti paradicsomi állapotot. I sten kardja, amely kezükbe kerül, 
már nem egyszerűen az isteni mandátumot jelzi. Azonosodik Isten 
ostorával, amellyel megtöri és megalázza a bűnös népeket. Csak-
hogy anúg az eredeti elképzelés szerint ez az ostor a bűnös ki-
választottakat sújtotta, mivel méltatlanul viselkedtek kiválasztott 
istenfiúságukhoz képest, Adányi a kiválasztott nép kezébe adja 
a rendőri tisztogató funkciót képviselő kardot: már nem a bűn
tetett, hanem a büntető a kiválasztott. Ebben a felfogásban 
természetesen szó sem lehet a kiválasztott nép bármely hibájáról, 
bűnéről: míg Répszelinél az éhséggel vezekeltek bűnükért, itt 
teljesen indokolatlanul éheznek. Noha Attila helyett Balambér a 
kiválasztott nép vezére, a neveket nem számítva a hun tökéletes-
ség és kiválasztottság tudata teljesen egybeesik ismét azzal a 
magyar nemesi közfelfogással, amelyre annak idején Zrínyi is 
épített. 

Csakhogy Adányit Zrínyitől egész világ választja el: Zrínyi 
Attilája ugyan szintén bűn nélküli, öntudatos isten haragjaként 
szerepelt, csakhogy ő a világot száguldotta be és büntette, Balam-
bérék megbízatása viszont kizárólag a magyar föld elfoglalására 
szól, csak a Hungariát meggyalázó korábbi lakókat büntetik meg. 
A honfoglaló és a világhódító hunok kettős képzetét Zrínyi nem 
olvasztotta eggyé, csak egymás mellé tette, a jezsuiták viszont 
teljesen eggyé kovácsolták. A jezsuiták törekvéseinek kettős 
term6szetéből ez érthető is: ha simulni akartak - márpedig 
akartak - a magyar rendi állásponthoz, le kellett mondaniok 
a Varjú és Sebez által képviselt kezdeti koncepciójukról, amely 
kendőzetlenül abszolutisztikus, aulikus, bécsi aspirációk által ih-
letett volt, és amely szerint Attila. csak Nyugat- és keresztény-
ellenes véres zsarnok lehetett; ha pedig nem akartak szembe-
kerülni - márpedig nem akartak - Bécs érdekeivel, amikor a 
magyar nemesi tudat lassú átformálását tűzték ki célul, átmeneti 
kompromisszumok vállalása árán, akkor a hunok hódító tové-
kenységót semmi esetre sem terjeszthették ki az ország határain 
túlra, hiszen a Zrínyi korában még fenyegető török veszély el-
enyésztével ez a kiterjesztés óhatatlanul a keresztény Nyugat felé 
irányult volna. Ezért lett a világhódító katonából hatósági utasí-
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tást végrehajtó rendőr, akinek ütni sem kell a kardjával, mert 
puszta felmutatására is pénzbírságot fizet Valens császár. A hunok 
világhódítóból kizárólagos honfoglalókká zsugorodtak: az un-
dorral ecsetelt szláv és germán éSslakókkal nem is lett volna méltó 
dolog verekedniük. Már Répszelinek római segédcsapatokat kel-
lett felvonultatnia, hogy méltó ellenfelet és döntő csatát produ-
káljon a vitéz hunoknak, akik így kitüntethették magukat, és 
vérükkel is megválthatták az új hont. Adányi már erre sem 
ügyel, elég maga az Isten kardja, amely mindent megold. A föld 
legitim birtoklása és uralma oposzának központi kérdése, nem 
pedig az ehhez képest alárendelt harci vitézség. Csakhogy amíg 
Schez a Pozsony-Bécs tengelybe helyezte a legitimitás zálogait, 
Adányi Pest-Buda tengelyt szerkeszt. Rákos mezeje is megjele-
nik - először a magyar költészetben - mint a királyválasztás 
helye. Bécs csak egy összefüggésben szerepel: ott halt meg mél-
tatlan halállal Mátyás király (megölték11), ott sikkasztották el az 
Isten kardját. 114 A célzás eléggé fölreérthetetlen. Mária Terézia 
uralkodásának harmadik esztendejében, a porosz háború fegyver-
csörgése közepette a magyar nemesi öntudat hallatlanul meg-
növekedett és a jezsuiták jól használták ki a konjunktúrát. 
A korábban általuk a Habsburgoknak kiosztott epikai szerepet, 
a legitim uralkodásét, átruházták a hun - magyar nemesi nemzet 
egészére. Ezért olyan jelentéktelen figura Balambér, akinek nincs 
nagyobb szerepe, mint egy főispánnak a megyegyűlés össze-
hívásában. A döntő az, hogy a nemesi nemz.et isteni jogon és 
örökké bírja és bírhassa az osztatlanul rászállt magyar földet, ki-
zárva belőle a gaz kálvinista parasztokat és a nyomorult nemze-
tiségeket egyaránt. Adányi nemzeti- és osztályöntudata, azaz 
önzése tökéletes: tisztában van a privilégiumok és a magán-
tulajdon alapvetéS jelentéSségével. Hamisítatlan nyerseségében 
jelenik meg a Béccsel kötött nemesi kompromisszum jellege: 
hallgatólagosan, bár nem szívesen lenyelt közjogi engedmények 
az ország egységének biztosítása fejében, amelyért cseróben hábo-
rítatlanul élvezhetik tovább rendi és nemzeti privilégiumaikat. 
Az alig burkolt, bár nem kiélezett szembenállás Béccsel jól megfér 
bizonyos parlagi provincializmussal, amelynek értelmében a 
nemzeti öntudat fontos alkotórészévé válik a Répszeli-féle ká-
posztakultusz után most már a paróka-ellenesség is. A növekvő 

11' A Munkács várában lefoglalt Rákóczi-kincsek között volt Attila állí-
tólagos pajzsa. és buzogánya; még a Széchyek Mw·ányi-kincstárából származ-
tak és az elkobzás után valószínűleg Bécsben kallódtak el. (Thaly ](álmán: 
A Rákóczi-árvák l 688-ban Munkács várában maradt és Patakra. vitt ingó 
értékeinek lajstromai. Történelmi Tár 1886. 772 és 789.) 
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hungarocentrizmust és a gőggé merevülő elzárkózást jól szolgálja 
a tárgyiasabb ábrázolást és szerkesztésmódot kívánó vergiliusi 
eposzmodell helyett tudatosan választott ovidiusi, elégiába hajló 
Fasti, amely tág teret biztosít célzatos sóhajtozásokl'a és ki-
rohanásokra.115 Elődeiből felhasznált mindent, amit csak lehetett: 
a honfoglalás koncepciójában inkább Répszelire, az aranykor 
festésében inkább Schezre és a metamorphosis-iskola többi kép-
viselőjére támaszkodott. 

J 6 harminc év alatt lezajlott tehát Attila alakjának jezsuita 
megemésztése és felszívatása a magyar rendi öntudatba. Zrínyinél 
követendő mintakép volt, elérendő, /elérendő példaadó: nem a 
jóízűen eJterjeszkedő, paróka nélküli káposztaevésre biztosított 
jogcímet, hanem arra biztatott, hogyan villogtassa a magyar 
szablyáját, hogyan terjessze birodalmát a propugnaculum Chris-
tianjtatis védőjéhez méltón. Miután azonban immár minden tábla-
bíró tökéletes hunnak érezhette magát, hiszen nem fedezte el 
kopaszságát, és háborítatlanul birtokolta a tokaji bor és az alföldi 
gabona paradicsomi hazáját, Attila alakja közömbössé vált: 
már bírálru is lehetett. Voltak hiszen hibái, pl. megölte a test-
vérét. 

Attila, a testvérgy-itlcos 

Mattyasovszky Ignác 1744-ben adta ki négy darabból álló 
ethopoeja-gyűjteményét Nagyszombatban, amely az ltlustrium 
H ungariae V irorum Ethopoejae címet viseli. 116 Az első darab az 
Attilától meggyilkolt Buda árnyának panasza. A heroidaszerűen 
megírt ethopoeja117 Bonfilliból meríti tárgyát.118 

Buda kísértete Attila álmában jelenik meg, azon az éjjel, amikor 
testvére saját kezűleg megölte. Szemrehányások özönét zúdítja 
bátyjára, aki rosszabb, mint Romulus, hiszen az nem saját maga, 
hanem Celer útján ölte meg Remust és tettét meg is bánta.119 

Mikor a szörnytett után a holttestet a szolgák kivitték a budai 

115 Ovidius „elégikus elbeszélésének" műfaji problémáiról vö. Marót 
Károly: A kétezer éves Ovidius. Bp., 1957. 34. skk. 

llG Mattyasovszky helyett Ják6 tévesen Fodor Mihálynak, a promotornak 
tulajdonította (i. m. 58- 59.). A Bessenyei drámájával és az Arany eposzával 
fönnálló párh uzarnot, a tragikai mag kialakulását azonban helyesen felismerte. 
Mattyasovszh.-y életéről vö. Szinnyei: i. m. 1902. VIII. 859. 

117 A mCifajról 1. Bánhegyi György: Kinna.mos Ethopoiiája. Bp., 1943. 
12 - 17. 

118 Vö. Bonfini: i. m. Dec. I. Lib. III. 122-127. I. kiad. 73. 
119 Vö. Ovidius: F ast i IV. 815. skk. 
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palota ágyasházából és a vízbe lökték, Ister fölemelte fejét a 
folyóból és így szólt : 

Infandel innocuo temeras mea Regna cruore? 
Eximiam curam posteritatis habesl 

Hoc facto seriem vertisti, et fata tuorum: 
Sentiet hoc etiam sera propago nefas. 

Saepe haec dein Hunno miscebitur unda cruore, 
Volvet etin patrium corpora trunca fretum. (21.) 

Attila Budának azt a „vétket" hányta a szemére, hogy a fővárost, 
amelyet épített, nem Attila, hanem a saját nevéről nevezte el. 
Azonban ez csak keresett ürügy, az igazi ok az, hogy gyakran 
figyelmeztette testvérét, hogy hagyjon föl a folytonos háborúkkal. 

Hortabar quoties? sat fusum sanguinis: ensem 
Tandem in vaginam, quaeso, reconde suam. 

Si desint hostes, ne causam quaere triumphi: 
Pax tibi, quam bellum, gloria major erit. 

Effecisti, Hunnos ut primus, et ultimus orbi, 
Horreat, hos eosdem, fac, simul orbis amet. 

Aeterna effuso male fundas Regna cruore. 
Mars parat, auget pax Regna, tuetur amor. (23.) 

A bosszú azonban nem marad el, Attilát magát halálba fogja 
kergetni testvére árnya, népe pedig testvérháborúba sodródik, 
egy részét kiirtják, más része visszaszorul Scythiába. 

Mattyasovszky a magyar történelem válságos pillanatait és 
kritikus alakjait szemelte ki ethopoejái tárgyául. A Vazul meg-
vakíttatásán kesergő beteg Szent István, a börtönébe zárt, meg-
vakított Péter és az uralomtól megfosztott, haldokló Salamon 
keseregnek elégiáiban. Balsorsukból Buda árnyának jóslata igazo-
lódik: a magyar történelem a testvérharcok története. 

Répszeli eposzában Ister azért emelkedett fel hullámaiból, 
hogy győzelmet és örök uralmat jósoljon Attilának: itt viszont 
keserves jövőt, áldatlan testvérharcot helyez kilátásba az Attila 
által legyilkolt testvérnek. Élet helyett pusztulást. A harci eré-
nyek dicsőítése véget ért: Attila azért bukik el, mert nem ért a 
békéhez. 

A meglepő fordulat nem is annyira meglepő, ha előzményeként 
figyelembe vesszük az egész jezsuita költészetben központi helyet 
elfoglaló „békés aranykor " elképzelést, amelynek a hadi virtus 
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csak eszköze, és a szorosabban vett jezsuita elégiaköltészetet, 
amelyhez Mattyasovszky műve tulajdonképpen tartozik. 120 Az elé-
giákban előtűnik másik arca mindannak, amit az epikus költe-
ményekben megismerhettünk: ott a hunok Oeres elhanyagolása mi-
att éhe:rnek vagy bolyonganak, itt Hungaria panaszkodik amiatt, 
hogy lakói elhanyagolták a Magyarok Nagyasszonyának kijáró 
tiszteletet. Attila. honfoglalását Répszeli után egyértelműen pozi-
tív felfogásban ábrázolták; ez azonban nem akadályozhatta meg, 
hogy amikor Attila átkerül a lírába, ott vérszomja ne bizonyosul-
jék ismét elítélendőnek. Az „eretnekség" korábbi vádja, amely a 
katolikusok és protestánsok kölcsönös vádaskodásában az orszá-
got megosztó okként szerepelt, talán itt tűnik el legelőször, hogy 
átadja helyét a „pártoskodás" vádjának, amely majd tizen-
kilencedik századi költészetünk egyik vezérszólama lesz. Mindjárt 
születésénél párosodik a testvérharc e motívuma az idegen szár-
mazású, rossz tanácsadók elítélésével: a második ethopoejában 
Vazult a német Gizella királyné vakíttatja meg. A nemesség, 
amikor elhárította a foglalási jogai ellen Bécsből intézett és 
kezdetben a jezsuitáktól támogatott eszmei támadást, mikor 
szuverén úrnak érezhette magát Attila örökében, immár bele-
mélyedbetett történelmének mélyebb vizsgálatába, a nemzeti 
katasztrófák ősokának nyomozásába. A „pártoskodás" vádjának 
fölmerülése a belső önbírálat, önvád lírai témává előlépését jelzi; 
és ez a kezdődő önvád rögtön párosul az „idegenek" elleni oppozí-
cióval. Mattyasovszky kezdeményezése hallatlanul fontos: azzal 
hogy nemzeti ősbűn-keresésében elfordult a korábbi vallásos, 
ellenreformációs sablonoktól, és Horatius módjára a nemzeti 
történelem kezdetén, a dicsőség árnyékában pillantotta meg az 
„ősMnt", a testvérviszály kezdetét, Attila figurájával kapcsolat-
ban, aki eddig egyértelműen ócsárolt vagy egyértelműen magasz-
talt tárgya volt a.z epikának - olyan útra lépett, amely Arany 
Jánosig, majd tovább, Adyig vezet.121 

no Jollcgzetos példa Vi1-0ghi István: Tristium Ungariae specimon (Nagy-
szombat., 1729.) című, két könyvnyi elégiája, amely a magyar történelmet 
kettészakítja egy „jó" (katolikus és aulikus) és egy „rossz" (protestáns és 
törökbarát.) hagyományvonulat.ra. 

m Horatius a. VII. epodusban a. római társa.da.lom gyógyíLbo.to.tlo.nnak 
!állott baját, a folytonos testvérviazályt. Romulus teatvérgyilkosságából ere-
dczt.rt.i. - A Duna mint a nemzeti sors tanúja és jelképe a romantikán át 
eljutot.t. A<lyíg, sőt József Attiláig. Vö. „Duna., Dunai hazámnak szívere/ 
Be Bokszot' megáradt ... " (Erdél!yi .János: Népdalok és mondák. J. Buda., 
1846. No. 347. 344- 345.) 
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Összegezés és kitekintés 
Alig több mint harminc év latin jezsuita költészetének egy 

tematikai vonulatát elemeztük. Korántsem törekedhettünk tel-
jességre, és ezért mérleget is csak feltételes érvénnyel vonhatunk. 
Annyi kétségtelenül megállapítható, hogy Zrínyi után, a magyar 
nyelvű hősepika elhallgatása idején, amikor az ország területéről 
idegen vezetéssel ki űzték a törököt, a Habsburg-ház friss sütetű 
hadidicsősége körül csakhamar kialakult a jezsuita költészet {1j, 
panegirikát heroizmussal vegyítő ága. Ezek az ovidizáló költők a 
magyar nemzeti hagyományra csak annyiban voltak tekintettel, 
amennyiben Habsburg-dicsőítésükhöz anyagot adott.122 Rákóczi 
szabadságharca előtt ez a költészet nem nyúlt a honfoglalás vagy 
tágabban véve, a hunok témájához. (Cseke István korábbi - és 
~lveszett - műve nem tartozik ebbe az áramlatba.) A Rákóczival 
való eszmei leszámolás igénye dobta felszínre Szatmár után Attila 
alakját, akinek megformálásakor, úgy látszik, gondoltak Zrínyi 
Szulimán-ábrázolására. A rendiség megerősödésével azonban az 
Attila-ellenes „merénylet" ellenkezőjére fordult, és a hun király 
méltó elégtételt kapott a jezsuitáktól, akik közben - ha nem is 
fenntartás nélkül - átálltak a magyar rendek oldalára. 

További tematikus vonulatok feltérképezése szükséges, hogy 
határozottabb körvonalakkal rajzolh~suk ·meg azt a folyamatot, 
amelynek során a jezsuita rend lassan szembekerül az abszolutiz-
mussal. Mária Terézia idején vált érezhetővé a feszültség a fel-
oszlatás előtt : azonban e válság gyökerei messze visszanyúlnak 
Ill. Károly korába. Az ellenvéleményekkel szemben azt hisszük, 
hogy a kollégiumi költészet korántsem tanúskodik rendíthetetlen 
Habsburg-hűségről, a rend lassú ideológiai fordulata nyomon kö-
vethető e költészet termékeiben is. 123 További vizsgálatok alkalma-
sint kimutathatják az osztrák rendtartomány német és magyar fele 
között egyre mélyülő szakadékot, a gráci és bécsi, illetve a nagy-
szombati, kassai és kolozsvári központok lassú eltávolodását. Aho-
gyan a jezsuita történetírás és forráskutatás egyre határozottab-
ban nemzeti irányba fejlődött, ugyanúgy a jezsuita költészet is.124 

122 M elohiar Gu.ttwirt: Amores Mariani (Linz, 1690.) című vel'Seskötetében 
pl. ilyen „horoil.:i1s" betét a nikápolyi csaLa (878- :rn4). Vö. még a 18-as 
jegyzettel. 

12s A jezsuita költészet egyeLlen más rendtartományban sem vált annyira 
dinaaztikussá és „heroikussá", mint az osztrákban a felszabadító háborúk 
idején. (Dőrrie: i. m. 4 12. skk.) 

124 A jezsuita töt'téneti iskola forráskutatásairól vö. Vásáry István: A je-
zsuita Cseles Márton és a .Julianus-jelentés története. (A Magna H1mgaria 
és Jt1gria történeLéhez.) (Sajtó alatt In: Középkori kútföink kri t ik-us kérdé-
sei. Szerk. H01·váth .János - Sdk cl?J Gyö1·ay. Bp. 1974.) 
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Nem is volt lehetetlen átfejlődése a nemzeti nyelvű költészetbe. 
Korábban a jezsuiták ovidiusi heroides sacrae műfajának nem-
zeti nyelvű átültetése sikertelen, elszigetelt próbálkozás maradt 
Olaszországban,125 nálunk viszont mind az ovidizá.16, mind a 
vergilizál6 latin eposz meglelte nemzeti nyelvű folytn.tását,. Sebez 
Péter Melamorphosisának német nyelvű fordítása, amelyet 1768-
ban a nagy Franz Burckard irányításával a fiatal Zichy Károly 
gróf készített, inkább csak tisztelgés egy változott ízlésű ut6-
korb61 a tökéletesnek tartott stílusjáték iránt.126 A recepció igazán 
termékeny irányát Makó Pál elismerése jelzi, aki a két fő mintakép, 
Ovidius és Vergilius méltó jezsuita követőinek Parnasszusát leírva, 
Sidronius Hosschius, Guilelmus .Becanus, Thomas Ceva, Sarbi-
evius és a többi külföldi nagyság mellé állítja Schez Pétert és 
Adányi Andrást: 

Quique Vagum Slauo fluuium de Principe focit, 
Nonnisi cum rapido tles inet esse Vago. 

Altior inuidia est, quamuis hoc Sueuia nolit, 
Qui cecinit fastos Vngara terra tuos. 127 

Makó !:: ~hezben a metamorphosis-műfaj művelőjét becsüli, hiszen 
egy átváltozásával jellemzi ; nzon han korántsem véletlen, hogy 

m Vö. Dörrie: i. m. 402 - 40:1. 
m Ungarns Verwandlltng. Ein pro!!llis<'hes Ccdichr aus dC'm Lakinisrhc-n 

von K arl Grafen von Zichy. Bécs, 1768. Zichy Ká.1-oly (175:1- 1826), o. késóbbi 
országbfró Bécsben a 'l' hcresianum növendéke volt (vö. Szi>myci: i. m. XIV 
1823- 1824.). Tamha, a ném et irodalomban kezdeményező szcrcpN jl\tszó 
jezsuita .Joseph Burckarcl (17:12 - l 77!l) ös;1,Wnzésérc - mint t\Z intézet löbh 
más növendéke - Zichy lefordított. némcLt·c néhány neves jP7.Suita mílvPl -
Schez m(ívén kívül fran ciából Rcné Rapin (1621-1687) hí1·cs köll .6 és fil o-
lógus két, klasszicista. szellmnlí Ól't ekezésél; : Vergleichung des Dr mosU1oncs 
mit, dem Cicero. 1766 és Vergleic:lnmg des Th11cydides mit, dem Livius. 1767. 
(Vö. De Bach~r-Sommervogel: i. m. IT. :rn!J - 4.QJ. és VI. 1449.) F1•unc:i(1..'1!an 
klasszicista ízhlse magyarázza a fordításban végrehajtoLt változtatásokat: 
csökke n Lelle a szójátékok számát , kihagyta Apollo és Diana mitológiaellcnes 
házas.'!ágá.t; viszont, Lipót főhcrc·pg születésének helyére - engedményként 
a barokk allegori7Ail6 hajlamának - aktnális eseményt he:lyctt<'Sitctl bl': 
József rsászár zimonyi 11tazás!~t. (Vö. clószav{~t : A 2' - A 4'.) 

m M akiJ Pál: Carmimun libri t l'C'S. Nagyszombat, 1764. J!l.: E lcgia Y 111. 
ad amic111n. (Vö. Petrik: i. m. l l. 660. és A magyar irodalom története 
Bp., 1964. ll. 577-578.) Sidroni11sIIos<'hsiusr6JésGuilielmus Bcc:anusról 1. 
Dörric: i. m. 406 - 408.; SarbiPwí:lkiról vö. De Backer-Sommcn:ogel: i. m. 
VlJ . 644.; Thomas Ceva: J esus puer clmíí eposza Velencében, 1 n2-ben jelent 
m eg. Schez művét az Iliász és az Aene is mellé emeli Franciscus Sebasticmoi>ich 
1780-bo.n budai egyet;em avatású.1·a í1·o~t költcményóbon (1. P ormnla s p1wsi-
mantcn c<litn, .. Bnda, 1805. 66.) 
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azzal az átváltozással, amely allegorikusan a honfoglalók győzel
mét jelenti az előző szláv uralom felett. Adányiból pedig éppen 
németellenességét tar tja kiemelendőnek. Állásfoglalása a fonná.-
lódó nacionalizmus két fő irányát jelzi, a Bécs és a nemzetiségek 
ellenit. Ez a nacionalizmus pedig méltán tarthatta számon előz
ményei között a jezswta epika egyes kezdeményezéseit. 

A jezsui ták költészeti vív mányait továbbépítő össznemzeti, ma-
gyar nyelvű befogadásnn.k protestárn; oldalról n. fe leke:r.etiess6g, 
az ellenreformációs igények ha.ngozLatása elleni ellenszenv 
lehetett volna legfőbb akadálya. Azonban, párhuzamosan a rendi 
álláspont fokozatos elfogadásával, a jezsuiták sokat feladtak ko-
rábbi harcos álláspontjukból, legalábbis költészetükben. Marotti-
nál, Adányinál a protestánsellenes sirámok, melyek korábban 
szervező alapelemként szerepeltek, epizodikus betétekké változ-
tak, Répszelinél pedig szinte eltűnik a nemzeti problematika 
hangsúlyozása közben a hamis istenek tiszteletének motívuma. 
Mattyasovszky tudatosan megtette az első lépést a „bálványozás" 
elhagyására és a „testvérviszály" ősbűnné avatására, túllépve 
ezen a ponton még a Zrínyi koncepcióján is. Nem csoda teháL, 
hogy a fokozatosan elnernzetiesedő jezsuita költészet termékei n. 
protestánsokhoz is megtalálták az utat . Ismert tény, hogy Kultsár 
István 1802-ben, midőn Csokonai eposztervéről értesült, többek 
között „K azy" Hunniasát aján1otta a kö1tő figyelmébe.128 Arról 
azonban nem vett tudomást az eddigi kutatás, hogy Cso.Jwnai va-
lóban hasznosította H épszeli eposzát. Nemcsak az .Arpádiász-
töredék elkészült előhangja utal a jezsuita költő ismeretére, ameny-
nyiben az őshaza nyomorult földjének és a megszerzett boldog 
Pannoniának elJentéte hangsúlyosan szerepel (Vergiliustól idegen 
ez a motívum) , hanem idevág a múzsák békés otthonának több-
szöri beszövése, amely Marottira emlékeztet, és egészen biztosan 
Hépszelitől származik az a jelenet a X. könyvben, amely S7.erint 
Árpád a „végzés tükör szobájában" isteni látásban értesül mara-
dékáról „egészen a mostani időkig " .120 

A tizenkilencedik században, magyar ny~lven, Attila helyett 
részben az Anonymus nyomán divatba jött Arpádot szerepeltetve 
új nagy fejezete nyílt a magyar honfoglalási epikának. Fontos 
dolog tudni, hogy a latin nyelvű jezsuita poézisben már jó egy 
századdal korábban meg7.endült a diadal harsogásától az aggódó 

•ta Csokonai-emlékek. Össz. Vargha Baldzs. Bp., 1960. 126. vö. Jdk6: 
i.m. 35 . 
• •~9 L. Csokonai Vitéz 1Wiluíly Összes Mí1vci. Bp., Franklin é. n. 888. Az 

Arfádiász X . l~ön:v.ve. Sebestyén Gyula VoJt,ail'e Henriadc-jának VII. éneké-
1>6 származtt~tJn. (1. m. 320., 404.) 
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kételyig a témával kapcsolatos két szélső álláspont, mint majd a 
Vfü'ösmartyé és Aranyé. Fontos kutatási feladat tehát a hazai la-
tin és magyar költészet összekötő szálainak pontos felfejtése.1ao Fon-
tos az is, hogy Schezben és iskolájában föltárjuk a romantikus re-
gék egyik műfaji előfutárját. A kutatás jelenlegi állásakor azonban 
a legfontosabb annak a felismerése, hogy a jezsuita epikai költé-
szet - túl azon, hogy mintát adott, és sok motívumot kidolgozott 
- tipológiailag döntő módon befolyásolta az egész magyar epikai 
költészet koncepciójának fejlődését . A Zrínyi által teremtett íliászi 
eposzlehetőség elenyésztével, ovidiusi eposzok formálása közben 
rátalált a vergiliusi, honfoglalási epika lehetőségére, és azt jóformán 
kizárólagossá avatta a hősepikán belül. A propugnaculum helyére 
lépett amphitheatrum, amelyet először nemzetellenes, dinasztikus 
célok érdekében felléptetett szereplők népesítettek be, így a ma-
gyarok dicsőségének körszínházává változott. Tükrözve ezáltal a 
magyar nemesi ideológia döntő fordulatát, amely a nemzetté fejlő
dés folyamata közben legfőbb feladatának egyre inkább azt tekin-
tette, hogy k1üső és belső ellenfeleivel (azaz Béccsel és a nemzeti-
ségekkel) szemben mindenáron igazolja a magyar földhöz való 
osztatlan jogát. 

1~0 Egyelőre m ég kevóabé ilnuerul,ei:; ennek a jezsuita epikának a nernzetköz·i 
hátltere. Nagyon valószínű, hogy főleg az olasz és spanyol barokk, valamint 
a francia klasszicfamus táján kell keresnünk fő ihletőit. Igy pl. a Sarbiewskire 
döntő hatást gyakorolt Alessctndro Donati a Constantinus Romae liberator 
e. poema heroicum (Róma, 1640.) szerzője föltétlenül közrejátszott az Attila-
eposzok létrejöttében. (Róla l. P. A. Budik: Leben m1d Wirken der vor-
züglichsten Jateinischen Dichter des XV - XVIII. Jahrhundel'tS. Wien, 1828. 
I . 159.) 
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HORVÁTH JÁNOS 

ORCZY LŐRINC1 

Ma már alig olvaaott költőkkel volt dolgunk s lesz most is sokáig. 
A mi lírai szükségletünk más; nekünk ezek nem aktuálisak többé. 
Nevek, történeti adatok, tudnivalók, vizsgatárgyak . .Mégis, ha 
belemélyedtünk, benső ismeretségbe léptünk az emberrel, meg-
kedveltük ; felfogtuk egyéni ízét és korszerűségét költészetének; 
fogékonnyá váltunk felfogására a tanu lmány által. Felismertük 
benne mai ízlésünknek is némely lappangó elemeit. Ily tanulmány 
nemcsak történelmi megismerésre vezet, hanem mai irodalmisá-
gunk genezisét is megvilágítja. Viszont ily beható tanulmányozás 

1 Horváth János itt közölt - mindeddig kiadatlan - tanulmánya egye-
temi előadásai közül való, s a7. 1923 - 24. tanév (tehát tanári kinevezését 
követő első egyetemi éve) U. félévének anyagát képezte; folytatásaképpen 
annak Az újabb magyar lírai költészet története című kollégiumának, amelyet 
az I. félóvben Amade és Faludi tárgyalásával kezdet l meg, s amelyet (a ké-
sőbbiekben) VörösmarLyig vitt volna végig. Hangsúlyozandó iH az el/Jnd<ls-
jelleg, mivel a csak némi változtatásokkal közölt szöveg nem publikálásra 
készült., s így valamelyest. elt.ér egy tanulmány szokásos íormá.jától. Eredeti 
céljának megfelelően olykor megismétel már e lhangzott, l(rúseket, s o. mon-
dottako.t o.z elóadás-sorozo.tbo. illesztve elsősorban a korábban tárgyo.ltakra 
épít, azokhoz viszonyíL. Ezért gyakori a hallgatóságához fordulás és o.z oly-
kor csak vezérszavakban való fogalmazás hangneme is. - Mint önálló egész 
is megáll azonban, fejl6déstöi'lóneti összefüggéseiből kiragadva., Orczy máig 
legrés7letesebb emberi és költői po1·tréjaként.El6zményeinek és egyes viszo-
nyításainak szempontjából pedig az Irodalomtörténetben (1973. 670- 740.) 
már közzé Lett Amade- előadás ad Lová.bbi magyarázatokat. 

A nyomtatásban való közléshez némi átnlakításokro. volt szükség. El-
hagytunk néhány, az előadás során elhangzott ismerLetést, a kérdés szak-
frodalmának fontosabb darabjait·ól (a kézirat,ban pl. külön ki van jegyzetelve 
Petrovay és Császár idézett tanulmánya), s csak lábjegyzetben utalunk rá-
juk. Kieg6szítettük viszont o. kéziraLot olyan idézetekkel, amelyekről ott 
csak említés téteteLL, dc az előadás során felolvasásra ke1·ültek, mint, az a 
megjegyzésekből kiderül. Ezeket szintén lábjegyzet.bon közöljlik, óppúgy, 
mint a bibliográfiai jellegű hivatkozásokat is. A kézirat, helyesírását, a mai 
gyakorlathoz igazodva alakítottuk át. 

E tanulmány közreadása (sor1·endben ötödik publikációként) része annak 
a folyamatos munkú.nak, amelynek célja Horváth János hagyatékának -
s mindenekelőtt. kiadatlan munkáinak - mielőbbi feldolgozása és kiadása. 

Korompay f:l. J d110B 
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nélkül csak egy a.dattárt szedünk össze, s idegen lélekkel járnánk 
körötte. E felületes t udomá.sulvevés semmit sem érne. 

Álljunk meg egy percre e történeti f ogékonysá(j kérdésénél. Az 
irodalmi műveltség eredménye s feltétele az. Kollő hozzákészülél:l 
nélkül nincs meg a történeti megértés és méltányolás lehetősége. 
Jellemző példa erre az, amire Riedl figyelmeztetett, mikor a kuruc 
költészet hitelességét kezdte feszegetni.2 Egy képtárban a mi mai 
ízlésünk végzi a szelekciót, ha laikusok vagyunk; önkéntelen, 
ö11tudatJan uralma ez bennünk a mának. Így a „kmuc" költészet 
darabjai közül is az Arany János-féle népies modorhoz legközelebb 
állók tetszettek nekünk. Épp ez ébresztett gyanút hitelességök 
iránt. Kiderült a való: a „legszebbek" nem igazi kuruckoriak. Ha 
ezeket (a hamisakat) kihagyjuk: az igazi kuruc költészet nem is 
kell a nagyközönségnek; ezek izlelésére nincs fogékonysága. A tör-
ténettudomány azonban nem állhat meg e tehetetlenségnól; nem 
érheti be az egyszed1 regisztrálással; igenis, tudnia kell meghatá-
rozni e költészet saját izét, arra pedig csak úgy lesz képes , ha hozzá 
tudja hangolni fogékonyságát, vagyis ha lírai benyomások felfo-
gásában tud odaadó és objektív lenni egyidejűleg. 

Nem könnyű dolog. Elfogulatlanul, de már minden tudnivaló-
val felszerelve, ki kell tennünk magunkat a művek hatásának; 
törekednünk bensőleg megérezni az embert, lélekben egyesülni 
vele. Azután pedig tudnunk kell benyomásainkat meghatározni 
(önszemlélet). 

Nekünk magyaroknak ez különösen nehéz. Éppen lírai költé-
szetünktől nagyon el vagyunk kényeztetve. XIX. századbeli lí-
ránk rendkívül gazdag éles körvonalú egyéniségekben, melyek 
rendkívüli energiával, szuggesztív hatalommal, kedvességgel vagy 
páratlan közvetlenséggel nyomódnak lelkünkbe, kikkel szemben 
csaknem passzívul is elég viselkednünk. Ők maguk gondoskodnak 
érvényesülésükről. ·Újabban pedig erős fűszerekhez, narkotiku-
mokhoz szoktattak. Ez egyik oka annak a paradoxnak js, hogy 
irodalomtörténetünk éppen a lírai méltatásokban legszegényesebb, 
s kivált a XIX. század előttiekre nézve. A neki kedves, aktuális 
benyomásokból önszemléletre felemelkedni, a már idejemúltakhoz 
hozzáhangolódni nemigen tud. „Nagyot hallunk" lírailag, nem 
halljuk, nem értjük el a primitívebb vagy egyszerűbb, diszk1·étebb 
egyéniség hangját, a csak próbálkozót, a fejletlen eszközökkel ma-
gát sokszor nem kifejező, hanem éppen elárnyékoló, „elrajzoló" 
lelket; tompák vagyunk a szavak akkori árnyalatai iránt, unjuk a 
századosan elcsépelt formát, s rajta belül különböztetni nem tu -

t Riedl Frigyes: A kuruc balladák It 1913. 417 -452. 
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dunk. Csak annyit érzünk, hogy régi, hogy nem mai, s e „prae-
sens" szempont minden régit egy kalap alá vesz. Amellett önhittek 
is vagyunk, kicsinyeljük az elmúltat; a régiek érzelemkörét dur-
vának, gondolatvilágát szűknek és együgyűnek, műveltségét ne-
vetségesen elmaradottnak tartjuk. Minden nemzedék azt hiszi, 
hogy ő találta fel a puskaport, s mindjárt lövöldöz is vele a koráb-
biakra. Pedig ópp e praesens-elfogultság a korlátolt, az együgyű, 
a szíik, a durva. Ez csak ott tud élni, ahová az időhullám, mellyel 
megérkezett, letette. Süket és vak tulajdon előzményei iránt, s 
míg minden újság után kapkod, megfosztja magát a legnemesebb, 
legváltozatosabb benyomásoktól, a történelmiektől. 

Mi igyekeztünk lélekben hozzáhangolódni Amadéhoz, Faludi-
hoz, s hiszem, hogy ezt nem bánták meg. Lassan haladtunk, de 
legalább szereztünk valamit: morális értékétó1 eltekintve is némi 
szilárd talajt a lábunk alá, melyről már jobban tájékozódhatunk 
szaktudományunk történeti anyagában és menetében. Elhatároz-
tam, hogy ezután sem sietek. Másik kollégiumomban igyekszem 
mennél hamarább megrajzolni a kereteket, a vázlatot. De ebben 
hol ezt, hol azt a foltot igyekszem történeti konkrétummal kitöl-
teni. Még egész sereg „kisebb" lírikus átvizsgálása vár reánk. Ma 
még nevek és adatfogasok; vizsgálódásaink végeztével történelmi 
valóságok; egymástól világosan elkülönülő egyének, hangszínek , 
lírai jellemek, irodalmi értékek, fejlődésbeli pozitív tényezők. 

Éppen mert ilyen seregestül jönnek, láttam szükségét a,z előbbi 
figyelmeztetésnek. Ha csak elmondanók róluk az eddig tudhatót, 
ha szépen efrendeznők tudományos adatainkat: abból igazi lelki 
nyereségünk még nem lenne; szaktudománybeli tájékozottságunk 
gyarapodnék vele, de irodalmi műveltségünk nem. 

Orczy Lőrinc lesz az első közöttük. Kitűnő tanulmányok állnak 
rendelkezésünkre, de ha magunk bele nem mélyedünk, ezeket sem 
értékesíthetjük eléggé. Hogy a franciás iskolának előfutára; hogy 
verstörténeti jelentősége a páros rím némi használatában van; s 
hogy a „tanító költészet", a didaxis köróbe vágnak versei: ezt és 
hasonlókat - jól tudják. De hol van lírai egyéni8ége~ Ezt maguk-
nak kell fel keresniök. A „ tanító" hír egyenest elriaszta,na. tőle. 
Valójában első filozófus költőnk ő, kora színvonalán álló nagy mű
veltséggel és a koreszmék iránti érdeklődéssel; de önálló kritika.i 
felfogással, mindenki másétól különböző, határozott, kedves ma-
gyar egyéniséggel. Világnézete nem magában érték nekünk; érték a 
lírai tartalék, mely e világnézetet befolyásolja, s eredményként 
kíséri; érték a költői modor, melyben kifejezi. Korántsem tanító 
modor ez, hanem vonzó, diszkurzív és diszkrét líraisággal haladó 
gondolatszövés. És ha Amadéban megszerettük a talpraesett, gá-
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láns szerelmi dal.költőt, ha Faludiban megízelítettük a „szelíd 
jezsuitának" barokkból rokokóba átmenő, művészileg fegyelmezett 
irodalmiságát, meg fogjuk szeretni a tőlük lényegesen különböző 
„tarnaörsi bölcset" is. 0 nem dalt ír, mint amazok; nem a pillanat 
impulzív lírikusa, mint Amade; nem az irodalmi formák és kifejezé-
sek ínyence, mint Faludi. Csaknem hiányzik belőle az irodalmiság 
becsvágya, s mégis természettől emelkedett, előkelő; csak gondola-
tot közvetít s mégis líra i, bár diszkréten, s inkább egész egyéni-
ségével, mint kifejező részletekben. 

Élete 

1718- 1789. Tarnaörsön (Heves megye) született (Böhm Dezső 
szerint3), s ott is van eltemetve (Pesten halt meg). Amadéval -
bogy már ismerthez kapcsoljuk - sógorságban voJt; az ő testvére 
ugyanis az a Zsuzsánna, kit Amade 1729. október 11-én jegyzett 
el, s aki már 1730. november 7-én meghalt, nem sokkal kisleánya 
születése (október ) után. Tudjuk, mily rosszul éltek együtt. Orczy 
ekkor kisfiú volt: 11 - 12 éves. Bizonyárn rossz emlékei maradtak 
Amade felől; nem megértés folytán, hanem rossz híre után, melyet 
az Orczy családban haryott. Költészetében semmi nyoma, hogy 
Amade verseit ismerte volna. Iránya, szelleme egészen má"8. -
Pedig még később is volt valamely vonatkozása Amadénak az 
Orczy családhoz. Tudjuk, hogy 1735( ?)-ben a Hávor János-féle 
huszárezredbe lépett be s azzal ment Olaszországba, hol 1740-ig 
maradt. Nos, e Hávor altábornagynak a fia, Mátyás, huszárkapi-
tány, éppen 1735-ben vette el Orczy másik te.stvérét, Annát. 

* 
A nagy hírű Orczy család leszármazása a XVI. századtól kezdve 

szakadatlanul ismeretes.4 Kitűnő vitézek szép sorát találni benne, 
le egészen a költőig. Egy őse, Gergely, Mohácsnál esett el; török 
harcban esett el dédatyja (II. Gergely), a Vas megyoi nemesek 
kapitánya, kit a sokaság a pesti kapuban agyongázolt, mikor a 
török elől futamodókat visszaterelni akarta (1636 ?) ; eg.v Orczy 
Péter az 1660-as években a Balaton jegén átmenve lepi meg, ágy-
ban, s fogja el a koppányi sánc urát, a rettegett portyázó Ibrahi-
mot; szépatyja, György, Szentgotthárdnál esett el a török előtt; 
nagyatyja ( 117. Gergely) részt vett Buda visszavételébon, s egy 
súlyos sebtől örökre sánta maradt. 

~ Böhm Dezső: Orczy Lőrinc ólote és kölLészol('. Kolozsvár, 1909. 
'Petrovay GyÖ'rgy: A báró és nomos Orczy rsah'td eredete, loszármuzúaa. és 

WrLónete. Tul'ul 1887. 21-28., 60-05. 
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Atyja, István és ő maga, a költő, szintén kitűnő katonák voltak 
szükség esetén. Mindketten hosszú életet éltek , s ők alapozták 
meg, illetve növelték nagyra a XVITI. század aránylag békésebb 
légkörében a család i vagyont.5 

A költő atyja: I stván (1669- 1749), az egri püspök i jószágok 
prefektusa; a püspök (Telekesy István) neki közeli rokona volt. 
Mint lovaskapitány a császáriakkal harcolt a kurucok ellen, Eger 
várában. A vár feladása után (1705. február) rövid jdőre kuruc 
fogságba került, majd meg kiszabadulván, a császáriak fogták el 
egy ízben, Rákóczi Ferenccel tévesztvén össze, kihez nagyon ha-
sonlított. Színleg a kurucoknak meghódolván, t itokban fenntartot-

6 Az ősökre vonaU,ozó adatok az Alexovics Basilius-féle Halottas beszéd-
ből (Halottas beszéd, melyet . . . a. midőn . .. bát'ó Orczy L6rintz ... emlé-
kezete .. . gyászos egyházi szer-tartással t isztel tetne ... mondott. P esl, 
1789.) is kiegészítve (6.). Fefolvaani a. részt, mely a.z Orczyak közszolgála t-
beli részvételét magasztalja.: 6 - 8 .. 

„Ha., mondok, B áró ORCZY LŐRINTZ, illy nagy Atyának Bokloguli 
Fia, sokat tett a' Hazának; eleget tett a' házán-kívül-való magános polgái·-
társaina.k; mindent. tett maga házi népének; kétség-kívül nagy Haza-fi, 
igaz Polgár volt . . .. Sokat tett a' Hazának. A' Hazán mind a' F ejedelmet, 
m ind az Országot é1·tem. Mi t nem tett mind a.' Fejedelemért, mind az 
Orzságért ORCZY LŐRINTZ? Volt üdő , m ellyben a' mostUrallwdóAusLriai 
Háznak Ország!l>i, és Koronái veszedelemben forgottak; 's mellyben, a.' mint 
ezt a' N émeth Irók-is vaUyák, úgy fel-indult koronás F ejedelmének szomoi·ú 
ügyén a' Nemes Ma.gyai· Vér, hogy az Orszag-Gyűlésén, ki-vont kardok-
kal, egy szívvel lélekkel mindnyájan kiá ltanák: M oriamur pro Rege nostro 
M. Theresi,a, hallyunk-m eg a' mi K.irályunkért M. Teresiáért. E kkor ORCZY 
LŐRINTZ-is fel -állott F ejedelem m ellett: kardot kötött, lóra ült, az Ország 
törvényes I nsurrectioja mellett fel-fegyverkezett, egyik Lovas Magyar 
Sereget vezérlette. Támadott ismét háború 1756-ban? Akkor egy egész 
lovas Regementet, Jász, Kun, és Hajdú Városi Népekből állitott-fel; mclly 
az ó kórmányzása alatt, a.' Burguson, több n evezetes harLzokban d ia -
dalmat nyert; és mind Dresda vételében kivál t-képpen ki.ilömböztettc 
magát, mind magába az ellenség Fő-Városába, Berlinbe, a H adak mostani 
Fő-Vezére, Gróf HADIK, igazgatása alatt, bé-rohant és győzedelmesen onnan 
vissza-is tér t. Ugyan 1756-dik Esztendő-béli háborúban 6 Fefaégének egy 
egész Gornpániáját Nemes Nádasdi Regementjének ajándékon fel-lovasította. 
Lengyel Országban 1769-dik Esztendő táján uralkodó ,dög-haláltól, hogy 
Országunk védelmezt;ethessék, a' szélső Vármegyék az Ő gondos kórmány-
zása. alá rendeltetvén, óhajtott tzélját el-érte. A' Felső Magyar Ország folyó-
Vizeinek igazgatására rendeltt Gommissiot mind a' Fejedelemnek, mind az 
Országnak kedve szerént el végzette. 1778-ban egészen fel-fegyve1·esített, 
's lovasított Katonákat állított. N. Mámmaros Vármegyében, a' majd tsak 
nem éhen haló népet sok számú gabonával, sokko;l ótsóbb, minL fol yó árán, 
meg segétette. Úgy e' most folyó háborúban-is, Ő Felsége' hadakozó Népe' 
Láplálásiira számos életet adott. Valahová tsak, és akár melly nehezebb 
állapotokban, serény, és igazságos Bíróra, vagy Intézőre szüksége volt, a' 
Fejedelemnek, gyakorta egészségének, s' házi dolgainak rövidségével is, szol-
gált a' köz jónak." - Ez jó előzetes összképnek, most pedig jöjjenek a rész-
letek: 1. a. költő a.Lyjáról, Orczy Istvánról, P ctrovay alapjún. 
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ta összeköttetését a császári tábornokokkal (Gr. P álffy J ános, 
B. Sicking), s mihelyt a császári seregek közeledtével megtehette, 
le is tette a hűségesküt; ugyanerM is leginkább ő bírta rá a hevesi 
nemességet. Ezért kapta jutalmul a kuruc Darvas Ferenc birtokait. 

1716: részt vett a tiszántúli tatár betörés visszaverésében, 
1735-ben pedig Péró lázadásának leverésében. En-ől személyesen 
itett jelentést Bécsben (ezért ajándék III. Károlytól: arckép, arany-

áncon, 68 nagyobb gyémánttal) . 
Ilyen s hasonló érdemekért kapta előbb a római szent birodalmi, 

majd 1736-ban a magyar báróságot. 
Volt Heves és Külső-Szolnok első alispánja (1710-15), jászkun 

főkapitány (1714 - 30), királyi táblabfró, alországbfró (1730 - 32). 
Nemcsak tisztségekben, anyagiakban is folyvást emelkedett. 

Családi birtokait állandó szerzeményekkel s neje (Petrovay 
Zsuzsánna) hozományával gyarapította. A pesti Úri utcai házat 
alapjából újra építette. 

Három gyermeke volt: Zsµzsánna (Amadéné), Aiuia (B. H ávo1· 
Mátyásné) és Lőrinc, a költő.6 

Orczy Lőrino mint katona, mint közigazgatási maga.s tisztségek 
betöltője, mint a családi vagyont szakadatlanul gyarapító gazda: 
méltó fia a családnak s atyjának. Politikai magatartása is az 
atyjáéval azonos: hű alattvalója az uralkodóháznak. Ez utóbbi 
tekintetben Amadéval együtt az első „lojálís " költők közé tarto-
zik, kiknek hosszú sora zengi majd Mária Terézia dicséretét. Ez 
nevezetes mozzanat a szatmári béke utáni időkben. Hosszú időre 
vége a dinasztiaellenes törekvéseknek; Mária Terézia értett hozzá, 
bogy a fordulatot teljesebbé tegye. A főnemesség az udvar körében 
folytat előkelő társadalmi éle~et, s ha nem is ott, tőle érzelmileg 
szívesen vállalt függésben áll. Mintegy az udvar közvetítésével 
kapcsolódik a magyar előkelő világ a nyugati műveltséghez, még-
pedig annak aktuális bécsi formájához. Azoknak, kik a 48 óta 
hagyományos (de már korábban megindult) ellenzékiség nyomait 
szokták meg a magyar költészetben, feltűnik ez a dina.sztikus, sőt 
aulikus lojalitás a XVIII. századiban. Ott a magyar költészet fel-
t alálni vélte a.zt, amibeu része szinte sohasem volt : a fejedelmi 
istápolást a „ tudomány" ( = litteratura) számára. Anélkül nőtt. 
föl, s most , hogy a. látszat végre megjött, átadta magát az illúzió-
nak. Maga Orczy mindvégig lelkes híve, odaadó szolgája volt 
Mária Teréziának. Az újból kuruc színezetű XIX. század szemében 

6 É letrajzát, valamint. a csa lád történeté t. Petrovay Gyö1·gy (i. m.) írla m eg. 
Erre nézve 1. még : Böhm Dezső: i. m.; Császár l!Jlemér: Orczy Lőrinc. ItK 
1916. 403 - 440. (teljes bibliográfiai apparátussal). 
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a xvm. lahaMnak látszik. Rákóczinak sokáig voltak még hívei 
1711 után is, sokak lelkében élt még emléke; a remények sem 
aludtak ki a köznemesség és parasztság körében; várták az öreg 
Rákóczit (fel is tűntek ál-Rákócziak: kalandorok; így lí34-ben 
egy lengyel, 1774-ben is még egy Nagy Ferenc nevű szökött kato-
na, sőt a lázadó Pérót is Rákóczi vezérének híresztelték!) :' de 
hovatovább, s legelőbb a magasabb osztályokban beállt a meg-
nyugvás. S a magyar kölf.észet a lojali tás oly hangjait honositotla 
meg, minűkre az 1840-es évektől kozdvo már n.lig volt példa 
(ugyanonnan kezdődik Rákóczi í1jabb kultusza). - Ól'Czynál pe-
dig már egyenest apai örökség e lojalitás. H aszna (egyéni) nem 
volt belőle; ellenben vagyont áldozott érte, áldozott a harcmezőn 
is; és vállalt s végzett oly munkát is öregkorában, ami egész termé-
szetével, előkészültségével ellenkezett, s nyugalmában is évek sorá-
ra megzavarta. 

1718. augusztus 9-én, a passzarovitzi béke megkötése napján 
született. I skoláit a pesti piaristáknál kezdte (1728), Nyitrán 
(1731 - 33), Gyöngyösön ( 1734) s Budán folytatta (1735 : filozó-
fia). - Innen kezdve 1743-ig nincs elég adatunk; csak hogy három 
év ig Grassalkovich Antal királyi személynök meJlett szolgált -
meg egy anekdota: 1735 végén atyjá\·al Bécsben (a cseresznyemag 
históriája). 73 

1740: Podmaniczky Juditot vette el. 
1743: huszárkapitány a Grassalkovich-huszároknál; részt vesz 

a felső-sziléziai harcokban: több insurgens kapitány az ő példájára 
lett hajlandó a batáron kívül harcolni. Collini ütközet. Hadik ber-
lini kalandja. 1744 februárjában atyja és neje kívánságára haza-
tért gazdálkodni. 

1756: J ászkun és Hajdi'1 kerületek ezer lovasának parancsnoka: 
lovassági ezredes. A béke megkötése után vezér(Srnagyi rangban 
nyugalomba. 
Első felesége 1755-ben elhalt. Ett()l kilenc gyermek, köztük négy 

korán elhalt. 1759: elveszi b. Laffert Anna Máriát; fia: István (el-
halt), leánya: Teréz (gr. Keglevich Ádámné). 

7 L. Lukirllich Imre : Magyarországi ál-Rákóc?..iak. LK 1923. 321 - 334. 
7• „ .. . midőn az év (1736) végén atyja Bécsbe ment, Lőrincz is vole 

volt s mint naivul elbeszéli, ekkor látta először a. császárt és császárnét; -
a császárné többször megszólította ót, egy alkalommal cseresznye volt. az 
asztalra feltéve s a. császárné evés közben ennek magvait hol cs.rvik, hol másik-
ra. dobta a. körülállók közül s igen nevetett, midőn egy szem Lőrinczet talál-
ván, a. 17 éves ifjú mélyen elpirult, ezt látva. gróf Csáky Zsigmond országbíró, 
oda hajlik báró Orczy Istvánhoz, s azt moncljti neki magyarul: »Ezért mond-
ták a magyo.rok, nom jó a nagy urakkal cseresznyét enni.« (Petrovay 
Györ!JIJ: i. m. 60.) 

653 



A katonaságból nyugalomba vonulván, gazdálkodjk és tisztsé-
geket tölt be. Előbb Abaúj vármegye adminisztrátora, majd 
1767 -1784 : főispánja. 
Különböző rendkivüli megbízatások: 1769-ben a felső várme-

gyék kormánybiztosa, a lengyelországi pestis terjedésének meg-
akadályozására. 1774- 1782: Tisza-szabályozás kormánybiztosa.s 

A nagy vagyonú főúr hfres volt jó szívéről, bőkezűségéről, nyá-
jas, barátságos modoráról.9 

Meghalt Pesten 1789. július 28-án. Eltemettetett Tarnaörsön. 

Mindebben10 az ember elég híven van jellemezve, úgy amint 
más adatokból is ismeretes. Csak a filozófus és az író jellemzése 
hiányzik belőle. Némiképp egyoldalú vagy nem teljes ez a mélta-
tás. Orczy ugyanis amellett, hogy valóban tisztelte a vallást, fel-
világosodott volt, s ennek hangoztatása hiányzik a halottas be-
szédből. Pedig hozzátartozik egyéniségéhez, sőt annak egyik leg-
főbb problémája : a vallásosság összeegyeztetése az új, voltairi-
ánus filozófia eszméivel. Erről majd később. 

Külsejéről is van leírás, Kazinczytól , több helyütt. Arcképeiről 
azt írja a Pályám Emlékezetében, hogy egyik sem jó; arcának 
több a kedvessége; testes ugyan, de termete csaknem kicsiny. 
A Tudományos Gyttjteményben: „Gyönyörű kisded kövér ember, 
lángoló orcával, fehér homlokkal, s kék szemmel. Az arc textus 
a lélekre, úgymond Goethe, s azt az Orczyéról elmondhatni." -
Az Erdélyi .MitSeitmban (1815): „Eleven, szikrázó szemei a leg-
fehfrebb homlok alatt boldog megelégedést mosolyogtak; arcát 
az egészség piros színe fogta el s bajúszos ajkain a sváda ült." 11 

s Enől bővebben J. Császár Elemér: Orczy és a 1'isz11-sza.lnilyozns. Száza.-
dok 1908. 29 - 48., 1 Oö - 122. 

9 E1·re nézve részlet.eket bemutatni Ale..-i;ovics Halottas beszédéből: A köz-
szolgálatra nézve 1. az 5. sz. jegyzetben idézetteket. - „Betsülte, szerette, 
segítet.te a' tudós Hazafiakat." ( 10.) - „Beszédbe állott akár-kivel; nyájas-
kodott aká1·-kivel; kegyesen, emberségesen bánt akár-kivel. ... Senki tőle 
a' nélkül el nem ment, hogy egyűgyí.íségét, nyájasságát, közönségét ne tso-
dálná." ( 12.) - „Inkább baráttya Játszatott lenni embereinek, mint sem 
Ura; azért tselédjeinek nem-is volt nagyobb gyönyörűségek, mintsem mikor 
körűlöLtc forogha.tLak, avagy véle útazhatt,ak." ( 15.) - „Eleget tett, mind 
Istenének, mind Felebaráttyána.k Orczy Lőrintz. Tehá.t tökéletes, igaz k e-
resztény volt." (17.) - „ .. . hi teles embereket, választott, a' kik minden 
némű szegényekrő l t uda.kozódnának, őket fel-keresnék, s' bő alami'snákkal 
rajtok könnycbbítenének." (21.) - „ ... valaki házához kéréssel ment„ on-
nan ugyan üresen el-nem ment; .... valaki az útszán roeg-szóllította, bóke7.Ű
ségét tapasztalta." (22.). 

10 Ti. Ale.'l:ovics Halottas beszéciében (K. H. J.). 
11 l\iindezeket 1. Böhm: i. m. 9. 
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Barcsay egyik verses levele szerint: „Egy K is Kopasz ember 
kurta dolmánykáuann. "12 

Enny it a külső adatokból. Egész szeretetreméltó, kedves, 
derülten és harmonikusan egészséges, magyar egyénisége majd 
műveiből fog t isztán kiviláglan i. 

Művei. 1 . .Kiadások 

1. Költeményes Holmi egy nagyságos elmétől. Közrebocsátotta 
Révai Miklós. Pozsony, 1787. (Ajánló verssel Révai tól Barkóczy 
F erenc hercegprímás hamvainak. Orczytól is több ajánlás és elöl-
járó darab.) 

2. Két Nagyságos E lmének költeményes sz'Üleményei. Szintén 
R évai bocsátotta közre. Pozsony, 17 89. Gr. Károlyi József és 
Waldstein Erzsébet mennyegzőjére kedveskedik Révai e költe-
ményes szüleményekkeJ, s ajánló verset is ír hozzájok. A kötet 
két részből áll, Orczy és Barcsay verseit, nagyrészt verses leveleit 
tartalmazza. A két rész előtt van egy hosszú vers : Futó gondolat 
a' Szabadságról: ez az Orczyé. Egyébként a II. rész verses levelei 
valók még tőle , néhány kivétellel, melyek Barcsayéi; ezek : Ar-
kádia' le íratása (222. 1.), és T udományok' nevelkedéséről, budai 
ferdőbenn (206 . l.). Kristóf György13 szerint az Egyúgyű életnel: 
dítsérete (226. 1. ) is valószínűleg Barcsayé (erdélyi helyismeretet 
feltételez). - Több kiadása nincs . Kritikai kiadása éppenséggel 
hiányzik. Életében még e két kötet előtt jelent meg két darabja 
a Bessenyei György T ársasága. B étsben 1777 o. kiadványban, mely 
az () két darabján kívül Barcsay és főképp Bessenyei verses és 
prózai darabjait tartalmazza. I tt Orczytól való egy vers Bessenyei 
Györgynek „P est 10. January 1772. B. Orczy"aláírással(3 - 9.l. ), 
s mindjárt utána egy levélszerű, cím nélküli rövid prózai írás 
„E örsrül 25. Apr. 1773. B. 0. " aláírással. A gyűjtemény két első 
darabja tehát az övé. - (A következő, Barcsaytól, s Bessenyeitől 
való darabok egy része ís vele foglalkozik, értékes adatokat tar-
talmaz. Így Bessenyei tő! három verses levél, Barcsaytól egy, 
Orczyhoz - ez k iadva a Két Nagyságos Elmében is : 107. J. - , 
meg Bessenyeinek egy levele 13arcsayhoz, mely Orczy munkáiról 
szól: próza.). 14 

12 Két Nagyságos E lmo 122. 
13 ]{ristó/ György: Barcsay és Orczy. EPhK 1914. 785 - 791. 
14 Levelefr61 s életében napvilágot látot.t vagy kéziratban maradi mun-

k átról (beszédek, pr6zai fol'd íi"ások) 1. Császár cikke végén a pontos össze-
állítást. 
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II. Neki tulajdonított munkák15 

1. Méhes kert, 1760. Eger (nem ismeretes); 
2. Mátra hegyei között mulatozó Nimfáknak éneke, 1761. Eger(?); 

17652• Nagyszombat. Vers: Barkóczy hercegprímás dicsőítése; 
viszonyukat ismerve, Császár Elemér méltán tartja elfogadható-
nak Katona állítását; bár feltűnőnek, hogy Révai és Kazinczy 
nem tudnak róla. 

III. Fordításai 

E versek egy jelentékeny része - terjedelem szerint felénél 
több - nem eredeti. Ő - maga mondja - „leginkább csak for-
dít.6" - s tán nagyobb mértékben, mint ki van mutatva. 

1. A Költeményes Holmi mindjárt fordításokkal kezdődik. 
Boethius (470-524) De Oonsol.atione Philosophiae-ből fordított le 
23 ún . metrumot.16 Ezek „költemények"; Orczy gondolkodásá-
nak megfelelnek, de formailag („költemény-egységek") külön-
böznek az ő saját verseitől, melyek diszkurzfv jellegűek. 

Zlimzky Aladár17 mutatta ki a következőket: 
2. Horatius-fordítások: Hívságok' meg vetésér6l (92. l.): vö. 

Hor. II. 18.; Horátz' X. éneke a' 11. könyvMl (91. 1. ). De hatás 
máshol is, különösen a Nagy urakhozz címűben (86. l.), s a Szerelem 
és borban is (198. l.). Középszer, egyszerű életviszonyok. - Érdekes, 
hogy a két fordításban nem négyes rím; egyik párosrímű tizenket-
tős, másik a Gyöngyösi-féle (Rózsakoszorú) mintájára. S a Szere-
lem és bor is páros rímű. (Vajon nem közvetett fordítások~ Talán 
franciából?). 

3. Boileau szatíráiból fordított kettőt: Emberi nemzet' gyalázatja 
(206. 1. - maga jelzi) és Egy meg mátkásodott ifjúnak (172. 1.). 
Hatása érzik verses előszavain is: falu és város szembeállítása a 
nagyurak ellen. 

4. Voltaire szintén szatirikus oldalával. Békeség' kívánása 
(maga jelzi eredetijét; 44. l. ): vö. Sur la paix. - Barátságos 
beszédje egy úrnak a' káplánjával (161. l.) : vö. Le mondain és 
Défense du mondain. 

15 Katona István a Hist.oria. Criticában (Tom. XXI. 01·cl. XL. 1810.) szól 
ezekről mint Orczy műveiről; Ballagi At.adár figyelmeztet.etl űrre (A magyar 
királyi testőrs6g t.ört.énete, különös tekintettel irodalmi műJtödésére. Pest, 
1872.). 

ie Vö. Török J(onstantin: Orczy és Boethiue. ItK 1893. 167 -183. 
17 Zlinsz/,,'Y Aladár: IdP,gen elemek Orczy költeményeibűn. EPhK 1889. 

625-650. 
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5. Végül: Szigetvári Iván 18 figyelmeztetett, hogy A' szegény 
paraszt néphezz beszéd (226.) fordítás (már Döbrentei megírta ezt 
Kazinczynak 1812. ill. 12-én; Toldy : Mag_yar költők életében is 
megmondva) : vö. A. Léonard Thomas: Epitre au peitple. Ez 
volna Orczy legkorábbról datált verse (1756!): ez tévedés, mert 
eredetije 1760- és 17632-ban jelent meg. 

Mindezek nem pontos fordítások; nómi szabadság : beszúrás, 
kihagyás, sorrendváltoztatás, magyar helyzethez s névre alkal-
mazás. 

E fordítások, amenyiben keltezhetők, úgy látsz ik, Orczy költfü 
pályájának első szakaszából valók leginkább. A Horatius-fordítá-
sok és Boethius keltezetlenek. Boileau-tól az egyik (Egy meg 
mátkásodott ifjúnak) 17 61-ből, a másik (Emberi nemzet' gyalázatja) 
1763-ból való. - Voltaire: Bélceség lcíváná.sa: 1758, Barátságos 
beszédje egy úrnak a' káplánjával: 1762. - Thomas (1. fentebb) . 
Tehát a franciából valók datálása ismeretes, és 1758- 1763 közé 
esik. - Mindezek világnézete rokon az Orczyéval, ezért nyúlt 
hozzájuk. De vannak különbségek is, s amit csak némelyike 
tartalmaz, nem mind fogadható el Orczy jellemzéséül. Boileau 
pikáns hajlamú szatírája nem azonos a.z Orczyéval. Barátságos 
beszédje egy úrnak a' káplánjával - mint Arany is megjegyezte -
kirí Orczy versei közül: nincs is megnyugtató állásfoglalás benne. 
- Thomas-val szemben nála erősebben hangoztatva, hogy a nép 
boldogabb, s jobb, ártatlanabb a gazdagoknál (l. Szigetvári). 

További vizsgálat még több fordítást vagy átvételt állapít-
hatna meg. Pl. a Futó gondolat a' Szabadságról című versében is 
vannak gyanút keltő mozzanatok (a Svájcról szóló részben fel-
tűnő törés a 47 . lapon: addig magasztalás, azután magyar szem-
pontból kicsinylése; ugyane lapon utal is Voltaire-re). - H asonló-
képp gyanús: Egy ifjúhozz, ki a' városi lakást falusinál inkább 
szereti. 1762. (97. l.): az ebben rajzolt társadalmi kép magasabb 
műveltségű helyszínre vall, mint az akkori magyar társadalomé. 
- Rousseau-t is ismerte: ebbeli kapcsolatai nincsenek megvizs-
gálva. N .B . Kazinczy még a Bitgatz'i tsárdának tiszteletére eredeti 
voltában is kételkedett.19 

A fordításokkal kapcsolatban bizonyos műfaji hatásokra is 
utalni kell. Orczy saját formája a társalgó modor vagy a levél. 
Ezzel szemben : Boethius darabjai moralizáló költemények (cent-
rá.lis szerkezet); Horatius két darabját francia közvetítésre is 

18 Sziget,uái·i I ván: Orczy és Thomas. I tK 191 l. J 87 -192. 
19 Levele Döbrenteihez 1812. ápr. 8-án. Kazinczy F erenc Levelezése IX. 

391. 
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vallható fo1·mában fordít.ja (páros rím és dalforma). - De általá-
ban a „Pieccs fugit ives" címen jsmeret.es és a franc iákn ál M on-
taigne Essai-ire visszaVCí'.OLhetőleg é;t xvm. Hzázadl1an elterjedt 
műfaj bélyege ismerszik meg Orczy versein. (Ugyanez a műfaj 
„Mélanges" néven is, minek a „Holmi" folel meg. Vö. „Sokféle". -
Révai is ter vezett egy „Holmit az olvasásbann gyönyörködők
nek"20: a „nagyobb megvilágosulás" tcrjesztésércésí:désre.) Ül'czy-
nál közelehhl'éí l egy vers c:ímél>cn iH megvan ez: fi'11 /ó gondola.t <t' 
Szabadsftgrót. (60 lapot kitöliéS V('rs; tehát, 11c111 „fnLé1lagoR", 
„vázlatos", „rövid" n jelentése. Viszont a Költeményes H olmi 
végén négy kis glosszaszerű versike van a Put6 gondolatok elé 
foglalva.) - Végül eddig kevéssé méltatták figyelemre angol i l'O-
dalmi kapcsolatait. F est Sándor21 utalt erre: nálunk Orczy lehe-
tett az első, ki P ope m(í.veit ismerte. (Nyomai ennek több versé-
ben: Richvaldszki prepost úrnak; Ezen munkáhozz; A' menynyk6 
hárító dárdákrót; Két barátnak hosszú útra val6 vándorlása e. 
versekben.) Young Éjszakáit is „minden reggel olvast a".22 

Mindez az egykorú nyugati irodalmakban való nagy jártasságára, 
a koreszmékkel való szokatlanul élénk foglalkozására vall. Való· 
színű a Bécsen átmenő közvetítés. - Annak , mit e r észben 
Mária Teréziával kapcsolatban említettem, egyik első látható 
jelensége frodalmunkban Orczy. Érdekes lesz tehát vizsgálni , 
minő állást foglal el ez \1j áramlatokkal szemben, s miben állapodik 
meg oly gyökeresen magyar egyéniség és temperamentum, aminő 
Orczy volt. 

De foglalkoznunk kell még versei id6rend;jével. H ogyan illeszke-
dik be költészete idő szerint életrajzi kereteibe~ 

Nincs rá pontos adat, hogy mikor kezdett verselni. 
KNE23 242.: „Én is ifionta olyly úton indúltam, /Mint te" -

írja Bessenyeinek (de ez nem okvetlen versírásra vonatkozik). 
Viszont KH24 196.: „Szabad e szerelemr6l írni vén poétának?": 
e vers 1759-ből van datálva: ő ekkor 41 éves volt (de kérdés : ere-
deti-e, őrá értendő-e e vers?). 

T ámpont: gr. Barkóczy Ferenc előbb egl'i püspök, majd 
esztergomi érsek buzdította írásra. (KH , Révn.i ajánlásának 

20 L evele Ül'czyhoz J 788. márc. 2::!-án. Figyelő :XHJ. ::!48 - 9. 
u F est Sárid01·: Angol irodalmi hatások hazánkban Flz6<'h<.>nyi István fel· 

lépéséig. Bp., 1917. ÉrtNy SzéptudK XXIII. 
u Vö. Magyar Múzsa 1788. J 4-16. 
zs A tovó.bbia.kban így rövidítjük a „K{ot Nngyságos Elmének költemé· 

nyes szüleményei" e. kiadást (K. H. J .). 
u A köv~tl<ezc'lkben fJ. „J<ültoménye!'l 1Tolmi egy nagyságos elmétől" i·övi· 

dítése (K . H.J.). 
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ötödik lapján: „Tsak ez is szavadra kezdett emelkedni" stb. -
Maga Orczy is mondja ezt : KH 3. J. 1-2. verszak). De mikor 
lehetett ez 1 

Császár szerint ez csak a háború előtt, 17 56 előtt lehetett 
(„álmos henyeség"); minthogy pedig a KH minden keltezett 
verse 1756 és 1763 közé esik, ő a kezdést 1755-re teszi. 

Orczy ekkor 37 éves volt. Nem valószínű, hogy ily későn kezdte 
volna. Barkóczyt már sokkal előbb ismerhette. 

Barkóczy ui. 1740-ig (talán 1735 óta) egri plébános volt. Majd 
pedig 1745-től 1761-ig van ismét Egerben, mint püspök, s Heves 
és Külső-Szolnok főispánja. Megvolt tehát a lehetősége jóval 
előbb is, hogy biztassa Orczyt. Orczy 1735-ben végezte tanul-
mányait; attól kezdve 1743-ig nincsenek felőle pontos adataink. 
Ez évben, 1744 februárjáig részt vesz mint huszárkapitány az 
örökösödési háborúban ; így az a kijelentése (KH 13. l. 6. vers-
szak), hogy némely verse ágyúzengés közt kelt , akár ekkorára 
is érthető volna. A „henyélés" pedig vonatkozhat a két hábort'1 
közti egész idííre, tehát az elejére is, nem csupán 1755-re. 

Viszont az se valószínű, hogy Barkóczy őt csak ötletszerűleg 
szóütotta volna fel. Valószínűleg tudta, hogy irogat effélét, s csak 
ösztönözte. Császár meUett látszanék még szólani az az adat, 
hogy Barkóczy 1756 körül könyvsajtót állitott Egerben (1762-ben 
helyezte át E sztergomba). A sajtó felállitáaáva l kapcsolatban 
önként érthető, ha ismerősei közül sürgeti azokat, kiknek vagy 
csak tehetségét, vagy már némi irodalmi gyakorlatát is ismeri. 

A kezdet nem bizonyos; annál határozottabb a két kötet időbeH 
kettéváláaa. S erre nézve elfogadhatók Császár megállapítása i. 

Erre nézve is mét Barkóczy neve ad támasztékot. A KH ugyanis 
neki van ajánlva, mint „esztergomi érsek úrnak" ; tehát 1761- 65. 
Révai ajánlásában pedig meg van mondva: „Kinek szép munkája 
hogy fényt uem láthatott, / Véletlen gyászoddal akadályozta-
tott." Ehhez v. hozzá, hogy a KH keltezett darabjai mind 1756 
és 63 közti időből valók , s tárgya, vagy utalásai szerint egy sem 
mutat 1765 utánra. Egy kivétel lett volna: A' magyar Haw:nak, 
melynek egy adata alapján (700 hónapja nem járt az országban 
ellenség - 50. l.) Arany25 1769-re jelölte ki keltét, 1711-től szá-
mítva a 700 hónapot. Császár a karloviczi békétől számítja, s 
1757-et hoz ki. Í gy tehát a KH kb. 1764-65-ben írathatott ösz-
sze, s Barkóczynak ajánlva, Barkóczy kedvéért, s talán támogatásá.-
>al jelent volna meg. A prímás halála miatt ez aztán abbamaradt. 

u Arany János: Orczy Lőrinc. K oszon• 1863. Összrs Művei XI. Bp„ 
1968. 465 - 4 75. 

659 



Ezzel le is zárult Orczy l<öltői pályájának ell'lő szakaszn .. R hogy 
folytatása lelt, az jórészt alighanem csak i:tz 1770-es évek új 
irodalmi lendület~nek köszönhető. melynek vezére és egyik 
részese - Besi:;enyei, Bal'csay, tudomást szerezvén Orczy kéz-
iratoi:; műveiről, S<~ját tö1·ekvéseik úttörőjét ismerik fel benne, s 
belevonják a megélénkült irodalmi életbe. 

Ez újabb szakasz termékei nagyrészt megállapíthatólag 1772 
utániak, 1710-nél régibb nin<'s kfütiik: majd mind 1772 és 1782 
közti időből való. 

A két kötet tehát Császár megáHapít.ásai szerint egy-egy évtized 
(1755 - 65, és 1772-82) termékeit tartalmazza. (Úgy látszik 
tehát - s ez erősítené fentebbi sejtésemet - , Orczy csakugyan 
1756-nál jóval előbb kezdhetett verselni, a hábor(1 előtt; s a. 7 éves 
háború idejére csn.k azok a datált darabok esnének) . 

E két szakasr. utóbbika már az irodalmi élet fellendülése korába 
esik, s ar. abból nyert ösztönzéseknek köszön11ető (jórésr.t). Láttuk, 
Orczvt kezdetben is külső ösztönzés bírta számottevőbb vers-
írásra, a Barkóczyé. Barkóczy halálával, úgy látszik, ismét el-
hallgatott, csak Bessenyeivel és Ba.rcsayval való irodalmi barát-
sága késztette ismét arra, hogy „ le vegye szegéről pókhálós 
lantját", melyet ifjonta, míg mással jobban nem barátkozott, 
inkább pengetett.26 

·Bessenyeivel és Barcsayval levelezése 1772-ben kezdődhetett. 
Úgy látszik: Bessenyei kereste fel verses levéllel, s erre válaszol 

versben először Orczy 1772. január 10-én.27 Hogy ez első levele 
lehet, az kitetszik abból is, hogy Orczy magáról is ad mintegy 
bemutn.tkozó felvilágosításokat. Ez lehetett az a Bessenyei-féle 
„ Orczynak írt a.jánló levél", melynek vele is való közlését kéri 
Bessenyeitől .Barcsay 1772. február 15-én. 28 Bessenyei a maga 
irodalmi programját k-Ozölhette vele {„Irodalom, a tudományt 
kitetted célodnak") s kérhette, hogy társuljon hozzá. Orczy fel-
fogása más: . nem a tudomány a .cél, hanem jól és erkölcsösen 
élni. 20 

Viszont Barcsavval' való levelezése nem sokkal lehet későbbi 
keletű; korábbi is alig. Ba.rcsay 1772. nov. 14-én azt írja Rad-
vánszky Jánosnak,30 hogy egy darnb iclőt61 fogva Orczy bölcs 
levelei táplálják lelkét egyedül, s hogy Radványból írt leveleire 
már két ízben vá.Jaszolt, egyik verséb<'n R advánszkyról is emléke-

!s A Bessenyei György Társasága. Béts, 1777. 3. 
27 Uo. a. sLb. 
28 Uo. 17. 
:o Uo. 8. 
3n KiflITÉ xxr. 1887. 267. 
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zik. (Barcl:lay 1771. máj. 17. óta levelezik Radvánszkyva], több-
ször meg is látogatta őt Jtadványban, ki bár nem írt, a~ irodalmat 
figyelte; írókkal - Bessenyei Sándorral, gr. TeJeki -Józseffel, CzirT 
jékkel, s később K azinczyval - is levelezett. Nem lehetetlen, 
hogy ő közvetítette az ismerkedést egyrészt Barcsay .és Orczy, 
másrészt - Bessenyei Sándor útján - Bessenyei György és Orcz.v 
között.) Első datált levele Barcsaynak Orczyhoz 1772. okt. 11„ 
Radványb61; de az előbbi adatokból látni, hogy megelőzőleg 
többet frt; viszont modora („méltóságos úr") mutatja, hogy a 
barátság még nem lehet régi keletű.31 

E kettős baráti viszony egyre benséíbbé válik; Barcsayval való 
barátsága sokkal közvetlenebbé.vált, s ver&ea levelezésük állandóvá. 
Bessenyei ell'agadtatással fogadja o bairátság lehetőségét, Orczy 
válaszait,32 maga körül érzi ihletőleg lebegni Oi:czy árnyékát, s 
biztosítja, hogy nevét halhatatlanná fogják tenni, énekelni fog-
nak érdemeiről, hogy nemes emberi szívét mások is megismerjék: 
„Borostyán koszorút adunk ősz fejednek. "33 A szabadságról irt 
versét olvasta, dícséri, s felszólítja Barcsayt, hogy igyekezzék 
Orczyt versei kinyomatására rábtr.ni (e levél keltezetlen, de aligha-
nem csak a Bessenyei György Társasága kiadása alkalmából 
íratott, mire célzás is van benne).34 

31 Uo. 280. 
az A Bessenyei GyÖl'gy Ttksusága. 11 - 12. 
33 Uo. 14. - keltezetlen. 
st Uo. 17 - 19. , 
„Meddig kel még, barátom, Generális Báró Orczi uLán loposkodnunk, 

IJogy el-rej t.etl. munkajit kezúbül ki-lophassuk, s' nyomtatás alá adhassuk? 
Olvastad mw1káját, tudom, mcljet versekben e.' szabadságról irt, hol szüle-
tett nyelvének s' elméjének mélységét, nyájasságát olj szép méltósággal 
a<lja elö. Két kis Levelét, melj nagy szívének leg-kissebb probáje. kiadtam, 
mint lát.hatod; meljel azt jelentem szerzöjöknek, hogy a' Gondviselés a' ne-
mes és mélj lelkeket nem azért. teremti, hogy magokat el-rejtsék, hanem, hogy 
fényekkel magokat világosít.ván, tanításaikat földünkön bail1at.at lanná Le-
gyék. Láttam ö Nagyságának a' fejér Ta.Lá1·ok Ol'szágát, !törvényével, szoká-
sával m eg-írva; ez olj találmány, meljben az országlásnak módja, és az 
t1mberi tarsaságnak min6müsége magyarázlatik A' munka nyá.jjas, de szép 
és mélj. Az emberi természetnek tulajdonságai és n émolj jóságai, mint el-
k erüllieUen hibá.ji is elöfo1·di'ilnak ez frásban, és, mint villámások, a' sebes 
gondolatok közt tsak ugy tűnnek-el az olvasó elött~ kinek mindenkor olva-
sott embern<'k kell lenni, hogy ezen munkát meg-értse. 

Mondd-meg az írónak, hogy lm érdemoivol Hazája Magyarinak ki-nyomta· 
tott munktíiban nem szólgál, s' ekként. a' 1)úrm1sszus alu.t.L annak szűzeinek 
nem áldoz tehát, ki töröljük nevét a' jó polgárok és Poéták tá.rsaságábúl. 
Nagy dolog, hogy a' nagy elmék el-rejtik magokat,, és az oljak, mint a.' kjk 
1\'Iarkal[ol,, ttlmos könyvet. mázolnak, nyomu.LaLva kóborolnll.k Hazánkban. 
Meg botsáLhu.Lu.llan bün volnu .l\Jinox·vu, olleu egy oljan mugya.r Ml'1sának 
nemzetünkbon ismereilenül u1cg"luilni, ki U.l!l. t:mb eri tánlaság .kö:zL oljan jó 
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Ez éppen 1772-ben szövőd(S'irodalmi barátság nevezetes jelen-
ség. Két világ fog itt egymással kezet. Az új keres kapcsolatot 
a régivel, önmaga igazolását az előzőben: hagyományt maga alá 
támasztékul. Korváltások megszokott jelensége: szakítáa az álta-
lános, legközelebbi múlttal, de ugyanonnan kiválasztása az ott 
még kivételesnek: előfutárok keresése. Orczynak nagy jelentősége 
ez. 

De nemcsak ily általános fejlődéstani szempontból érdekes, és 
nemcsak szellemi rokonság összetalálkozása érdemel figyelmet e 
viszonyban, hanem a különbségek is. Orczy a nyilvánosságtól való 
vonakodásában azt a régi álláspontot képviseli , mely a világi 
jellegű lírát nem bocsátotta nyomtatásban a világ elé; barátai 
viszont éppen az irodalom elvilágiasításának a bajnokai. Főképp 
Bessenyei, egészen tudatosan az. Innen a versek kiadásának oly 
nyomatékos, csaknem szenvedélyesen fenyegetőző sürgetése. 

De irodalmi baráti köre hovatovább terjed; részben pesti útjai-
val {a budai hévizekre), részben pedig mint {volt) abaúji főispán 
jutván érintkezésbe a kassai írókörrel, melynek egyik tagja, 
Bacsányi, nála nevelősködött {Bacsányi mint pesti joghallgató 
volt 1784-85-ben a 19 éves Orczy István - a költő fia - neve-
lője. István 1785 végén meghalt, de Bacsányi jó viszonya a család-
hoz fennmaradt. A kassai Magyar Museumot 1787-ben alapí-
totta.), másika, Kazinczy, tőle mint föispántól nyerte vármegyei 
tiszteletbeli jegyzővé kinevezését 1784-ben (nemsokára nyugalom-
ba vonult Orczy), Kazinczy az ő „kis jóbarátja" (levele 1785. 
nov. 5-én); Baróti Szabó 1789-ben neki ajánlta költeményeit. 
Mindezek mintegy irodalmi patriarchát tiszteltek benne, vezért; 
levelezésben állnak vele (csak Baróti Szabótól nem tudok levelet), 
értesítik terveikről, megjelent munkákról, kérik tanácsait, olvas-
sák kéziratos verseit; némelyek pénzt köszönnek neki, felajánlják 
megjelenendő műveik dedikálását. A főurat js becsülik benne, ki 
magyar nyelven ír. 

Bacsányi levelei Orczyhoz: Figyelő VII. (1879), ]dadja Szilágyi 
István. 

Kazinczy egy levele, Péczolinek három francia, s egy magyar 
levele: Figyelő XI. ( 1881). Kiadja ugyanaz. {Érdekes alkalmaz-
kodás Kazinczy levelében: aligha az nem lesz végső romlása a 
magyar litteraturának, hogy „semper habet aliquid novi".) 

mint a.' kenyér a.z oledelek közt, mit örökké eszel, még is örökké kívónsz, s' 
soha. meg·nem unsz. 

'M:ond·meg barátom annak az ész tengernok vagy Nllusnak, hogy öntsön 
ki már egyszer á1·kábúl, s' tegye termékenyebbé a.' magyar Egyiptomot." 
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E levelek [bzonban már abból A.il időből (1787-1789) valók, 
murnrra Orczy versei - hár név nélkül - mégiscsak megjelentek, 
vagy sajtó alatt voltak. Írói ismeretségei közül a legfontosabbak 
egyike a Révaival való, mert amit Besse11yei sfügetett, versei ki-
adását ennek sikerült kieszközölnie. Levelezésükhen végig követ-
hető e kiadások előtörténete. 

Révai levelei Orczy hoz : Figyelő XIII. (1882). Közzéteszi Szilágyi 
István. Összesen kilenc levél: 1786. február 10. és 1788. június 
17. közt. Ez időszakra esik Révai „ üldöztetése" ideje, mikor 
szigorúbb felfogású szerzetes társai ellenszenvét vonta magára, 
egyrészt mert hírlapot szerkesztett (1783. dec. -1784. máj.: a 
Magyar Hírmondót Pozsonyban), másrészt mert paphoz nem Hlő, 
világi költeményeket is írt. R évai általában hajlott a szabadabb 
koreszmék, a felvilágosodás felé; győri professzorságát - 1787-ben 
lett győri rajztanár (1793-ig}-otthagyni lévén kénytelen, Pozsony-
ban vártameg, míg ügye jobbra fordul (1787. V. 1., VI. 23., VII. 
16-i levelei Pozsonyból vannak keltezve, a többi Győrből); első 
pozsonyi levelétől kezdve a legutolsó győriig (1788. jún. 17.) csak-
nem állandó panasza ez üldöztetés miatt, mi tervezett munkáiban, 
így Orczy kiadásában is hátráltatja. Orczyhoz talán ennek is 
ismeretes szabadabb gondolkodása. vonzotta. Kifakad a „loyo-
listák" ellen, kik ellene ingerelték a győri papságot, mert nem 
úgy vélekedik, s nem áhítatoskodik képmutató buzgósággal, mint 
ők. Minthogy előfizetési felhívásaiban tett ígéretét nem tudja 
idejében teljesíteni, már pénzkicsalónak is rágalmazzák, úgy hogy 
már öngyilkosságra is gondol. Egyéb hibája n incs, csakhogy nem 
képmutató, s hogy a többi magyar írókkal együtt abban az „íz-
ben" írdogál, melyre amazok megtompultak. Készül egy Holmit 
kiadni, melyben józanon vélekedő filozófushoz illő szabadsággal 
fog írni: finomabb ízlésre nevelést és „nagyobb megvilágosulást" 
céloz vele. Utolsó előtti levelében különösen erős szavak üldözői
ről: „barmok", „keresztes potrohájú, viola-övű marha". Utolsó 
levelében legvilágosabban fejezi ki az ellentétet, mely közte s 
amazok közt van; nem tudják megegyeztetni ezt a két dolgot, 
hogy „bár szerzetes az ember, írhat mégis áhítatoskodó dolgokon 
kívül egyebet is, amikkel jobb ízlést önthessen nemzetébe" (kivált 
azt kifogásolták, hogy újságot is kezdett írni). 

Az irodalomban Bessenyei által hirdetett profán szellem nem-
csak a debrecen ies kálvinjsta hagyományokat sértette, hanem a 
katolikust is, melyet a XVII-XVIII. században oly hatalmas 
és az irodalomban is nagyérdemű jezsuita rend képviselt kor-
szakosan. 

Orczy hozzá írt leveleit nem ismerjük, pedig, úgy látszik, ő 
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volt a kezdeményező: ő kérhette fel Révait versei kiadásának 
gondozására, mert erre felel Révai első levele (1786. febr. 10.), 
mely szerint szívesen áll neki rendelkezésére. Magasztalja Orczyt, 
hogy „ő ezt (ti. versei kiadását) maga ként tselekszi, az a dicsöült 
megaggott fő". - Titok marad tehát, ki vette hát rá Orczyt a 
kiadás tervére, s ki ajánlotta neki „eszközül" Révait. 

Révai ekkor (1786) már kiadta Faludi első kötetét, s 1787-re 
a másodikat rendezte. A Költeményes Gyűjtemény harmadik 
darabjául mindjárt az Orczyét szánta. Nem helyesli, hogy Orc;1,y 
el akarja titkolni nevét, hiszen versei „hangzatáról" úgyis meg-
ismerik. Címe ez lesz: Költeményes Holmi. A bécsi cenzúrán szeren-
csésen keresztülment (1787. máj. 1.). Révai újra meg újra meg-
kísérli rábeszélni, hogy tétesse ki nevét a címlapra, s egyszersmind 
kéri, ne nézze le oly nagyon verseit. Orczy nem egyezik bele; 
kereken megtagadja, s minthogy Révai (talán beleegyezésére 
számítva) Orczy neve alatt kezdte szedetni, úgy látszik, meg-
haragudott, vissza akarta venni az egészet, s megfenyegette 
„submissione litterariae amicitiae inter nos vigentis" . Révai 
zavarban volt (1787. júl. 16.): hiszen hat ív már ki volt szedve: 
„tsak egybe tehetek kedve szerint, hogy ki nem teszem nyilván 
Nagyságos nevét, de hogy ki ne adjam a Holmit, már késő. " 
Verset is írt arról Révai : „N agyságos Báró Ortzi Lőriri,tz urnak, 
hogy tiltotta nevét kitétettni versei előtt" (üldözőiről is írt verset). 

1788. márc. 23-án értesíti Révai Orczyt, hogy Barkóczy ham-
vainak aj·ánló verssel adta ki a kötetet. A KH - tudjuk - már 
1787-ben megjelent, s Orczy még ekkor nem tudott róla! 

Révai már korábban (1787. máj. 1.) jelezte, hogy az Orczy 
által megígért újabb darabokhoz jó volna másokét is hozzácsa-
tolni, kivált Barcsayét. Orczynak ez megtetszhetett, s a Két 
Nagyságos Elme kiadását a KH után nemsokára megindíthatta 
Révai (1788. ápr. 24-én már erről ír). Még csak annyit tudunk 
meg a levelezésből, hogy a KH-t 1500 példányban nyomatta 
Révai (saját Elegyes Verseit - 1787 - és Faludi újabb egy-
kötetes kiadását - 1787: csak 1000 példányban). A kötet, a 
KNE, mint tudjuk, 1789-ben (Orczy halála évében) jelent meg. 
A kiadás költségeit Orczy viselte; s pénzzavarából Révait több 
ízben kisegítette. 

N.B. Révai a KH-ban némi változásokat tett, mint erről 
Orczyt értesíti (1787. jún. 23.). 

* 
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Miért húzódozott Orczy oly soká a kiadástól , s vonakodott 
maga megnevezésétőH Erre felelve jeUemezni fogjuk Orczy vi-
szonyát költészetéhez, s megismerjük ebben világnézete - filozó-
fiája - egy jelentékeny, irányító elemét, tilagvát. · 

Ö maga tele van kifogásokkal, mikor Besseuyeinek-ír verseiről. 
Ifjonta - azt mondja - ő is tudott valamit, de most már ki 
van törölve a tudósok sorából. Csak kinevetnék; régi céhmesteruől 
imLssá tennék stb.35 

Pedig „céhmester" korában éppúgy ócsárolta magát: hajdú 
a harangöntéshez; középtalentumnak jobb rejtezni; frigyek, tudó-
sok felzúdulnak a könyv ellen, mihelyt a prés alól !djön (ez a régi 
„Zoilus" - emlegetés). De tán éppen versei értéktelensége biztosí.t 
sikert nekH Hiszen kitűnő írások elpusztultak; de megmaradt 
Stilfrid, Árgirus, Nyul história, mindenféle „temonda"; így az ő 
versei is jók lesznek talán hátosztánnak. Siessen kötete, míg újság 
- Gyöngyösi, Beniczky, Balassa, Koháry versei társaságában 
hadakozni molyok se1·egével, s vigyázzon, pipát ne gyújtsanak 
vele (KH 15.). - Érzett gyakran ösztönzést, de bajos hivatala 
lekötötte; meg gazdasága. Nem is méltók versei, hogy sok ember 
kezébe jussanak, azért is nevét csak a végibe szúrja : „senki ne 
tudhassa, maradjon rejtekbenn" (alighanem a vers két utolsó 
sorának kezdőbetűje : 0 . R. KH 3-10.). - A magáénak ez a 
kicsinylése máshol is: „ezen zavart írásombann" (uo. 12); „e' 
mázolt papírost", - „Menj tehát nyomorúlt verseknek zúgása, 
Kedvetlen Muzáknak rendetlen súgása" (13.). Mentegetőzés ]s, 
hogy házi gondjai miatt nem sikerülhettek versei, meg a.z ágyú-
zengés: „NAm tsoda, zúgásbann ha roszúl ejtődött, Szó szóval, 
vég véggel buszmán tétetödött." Ugyane kicsinyléssel kapcsolatos 
humorizálás maga felett : nem félti verseit mostani bölcsektől 
(- enyhe szatíra), hanem az elmúlt vénektől: Cicero, Flaccus, 
Pope, Voltaire: ha ezeknek jutnak horgára, megtépik „akadván 
ki ki a' tollára": célzás „kisded lopásaira" (15.); „én is leg inkább 
tsak Fordító vagyok": mondja máshol (12.). 

De van neki komolyabb menedéke is : szkeptikus filozófiája, 
melynek egy része éppen a tudomány értékéről vallott nem nagyon 
hízelgő felfogás, bizonyos tettetett önkicsinyléssel kapcsolatban. 
Mit írhatni tudósoknak, mit már meg nem írtak? Ismételni a 
régit? Másból szedegetni? Vallásos munkát írni? Eleget írtak: 
Luthert, Calvint mégsem téríthették meg. Filozófiát írni? Nem 
állandó! Politika? Naponként más szisztéma. Hadi mesterség? 

3,; A Bessenyei György Tá1-sasá.gu 3 - 4. 
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Népek megrontója! - Poéták? Minden lehetségest megírtak, 
magas és alacsony dolgokat; ír mindenki: 

Most is, hogy ezt írom, Barát, Piárista, 
Király, Pap, Katona, Borbély, Botanista, 
Doctor, Praedicator, Mester, Patvarista, 
Bába, Szakáts, Kováts, lett mind Gori,cipista ! 

Románsok falkája jön be hozzánk (!), nők is írnak. Itt igal!lán 
nincs panasz a mennyiség ellen, van elég jó és hibás könyv. 
Mirydezek inkább ijesztik őt az írástól. 

Alláspontja tehát, mind saját verseivel, mind általában a tudo-
mány és költészettel (írással) szemben szkeptikus. Az övéi nem 
sokat érnek; de ha jobbak volnának is: fölöslegesek lennének, 
mert már minden meg van írva, s állandó értéket - mint másokéi 
- ezek sem képvisel11ének. Ez a Vanitatum vanitas álláspontjá-
nak látszik; voltaképp nem egészen az, mert akkor csakugyan 
nem írna. Állandó és új az ő látható követelménye; magával 
szemben is. Mi ilyen az ő verseiben 1 Állandó érték a minden 
eddigiről való elmélkedés, a hiábavalóság átlátása, s az életnek 
eszerint való bölcs berendezése; s új éppen az összes eddigivel 
szemben való álláspont. „Semmi új sincs a nap alatt": örökké új 
csak e tétel újbóli kimondása lehet az összes eddigiek után; s 
állandó érték is csak ennek az igazságnak a felismerése lehet. 
Neki tehát költeménytéma az a tétel is, hogy nem érdemes 
verset írni. 

Ezzel van fölényben, az újabbság fölényében is, Bessenyeihez 
képest. Első hozzáírt versében, 36 valamint a legutolsóban37 vilá-
gosan kimondva az ő álláspontja. Az ember célja nem a tudomány 
(„Nem tudományt ada tzélúl az embernek, Ada más jó véget 
kötelességinek"); az elme gyönge; meg akar mindent érteni; a 
kozmoszt és „kissebb világ épületét" (mikrokozmoszt): az embert, 
de csak homályban tapogatózik, s legfeljebb kétséget hoz haza; 
elzárt lakat előtte minden. „De ember magának még is leg-főb' 
titok." Az emberi elme vakságát mutatja, a sok „különbözés 
vallás' formáibann". 

36 Uo. 3. 

„Most is tsak azt tudjuk, mit halandó tudhat, 
Hogy fő Böltsességre senki fel nem juthat, 
Kevés a' mit ember elméje meg foghat, 
Több az; a' mellyeknek végire nem járhat. 

37 A KNE utolsó darabja: 239. 
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A „kevély tanúltság'', a „kevély tudomány", a „fel püffedt 
ész'', mely tömjéneztet magának, s csak kételkedni tud, nem le-
het vezérünk, végcélunk. A „Főbb Okosság" nem ez: 

Szerentsés Salamon, kit a' Főbb Okosság 
Vezérelt, vallani, hogy minden tsak hívság! 

M.it tegyünk tehát 1 Lássuk be a mondott igazságokat, s ahhoz 
képest rendezzük be életünket. Módjával éljünk a tudománnyal, 
de 

Tsak annyit hörpentsünk édes maszlagjábúl 
Melytül jobbak lészünk, s' éltünk nem roszabúl. 

Elég Nagy Tudomány, ha jól tudunk élni, 
Ha a' jó erköltsben tudunk elö-menni. 

Tehát: erkölcsösen és jól élni: ez a Bölcsesség. Bölcsesség kell 
ily értelemben, s a t udományból csak annyi, mely e bölcsességhez 
elvezethet. Tudjunk ráismerni megtett vétkeinlu-e, tudjuk fed-
deni mások hibáját, elfojtani a rossz vágyódást, elhárítni hara-
got, irigységet, a jó egészséget megtartani, s önnön magunkat 
ismerni. (Ugyane vers az első hét versszak elhagyásával a KH-ban 
- 79. 1. - Szívbéli sóhajtás a' Böltseség után címen.) 

Mi minden elem van e „böltsességben " együvé olvasztva! Van 
filozófiai szkepszis, bölcs salamoni Varutatum vanitas, van 
keresztény morális ösztön, van némi epikureizmus, van Montaigne-
féle „ignorance doctorale" - s van: magyar és egyéni passzív 
szemlélődés, józan fölény, nyugalomszeretet, testi-lelki mosolygó 
egészség. 

Az „állandó érték" életeszménye Orczytól kezdve sokáig - az 
egész romantikus koron át: Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty -
sarkcsillaga a magyar lírának. De a valóságos megismerést ily 
derült lélekkel senki sem tudja többé összehangolni, mint Orczy. 
Ez érintetlen lelki egészség még a régi magyar líráé, kibontva, 
megragyogtatva az utolsó órában; mintegy pótlásául az elmulasz-
tottaknak: megadva, kimutatva lelki alapjait annak az egész 
múltnak, melyben mindez öntudatlanul benne szendergett. Orczy 
az első, ki e lelkiség mivoltát öntudatos elmélkedéssel kifejti, -
oly időpontban, mikor már-már a modern nyugat „kéteskedő", 
szentimentális, egyensúlyát vesztett, önszemlélettel sebzett llrai-
sága kezd átragadru hozzánk. - Orczy a régi, egészséges lélekkel 
és faji változatlansággal fogadja az újat: be is fogadja, de tud a 
maga eredeti módján föléje kerekedni. 
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Befogadja, - · s ez fontos. MerL végig tanulja mindazL, megvizs-
gálja, ismeri mindazt, min a kor új filozófiája - a felvilágosodás -
alapszik. A tudományról° nem· a kezdő készület!ensőg6ve1, banem 
a tanult ember pr6batételével szól. „Ignorance doctorale" - e 
Montaigue-féle meghatározás taJál t·eá legjobban. Életeszménye a 
nagy művelts6gű ember , ki jót cselekszik és jól él. S az ő negációs 
bölcsessége - minden csak hívság - sok pozitívumot feltételez: 
megismerését a tudománynak, vulgárisan szólva: nagy tanultsá-
got, korszerű egész műveltséget, mert csak ez vezethet an-a a fő 
bölcsességre, mely belátja, hogy nem a tudomány, hanem a lelki 
jóság és egészség megszerzése, fenntartása a legmagasabb emberi 
„kötelesség"; csak így teljesíthetjük rendeltetésünket: 

Isten úgy akarta, hogy ember dolgozva 
Tselekedne inkáb', mint sem gondolkozva. 

E legelső nyomtatott versének alapvető gondolatait fejtegeti 
újra, de változott viszonyok közt, legutolsó nyomtatott verse, a 
KNE utolsó darabja: Bessenyei Györgynek, niid6n jó barátja 
vissza küldené a' vallás iránt habozó irásait. Ő a m11.ga bölcsességé-
ben megtalálta, amit keresett: a megnyugovást. Bessenyei tovább 
„kéteskedett": mélyen gondolkodott Isten munkájáról, természet 
t itkairól; mit nyert~ bizonytalanságban maradt, nyugtalanságba 
keverte elméjét. Szemlét tartott minden népeken, vallásokon, 
filozófusokon: célját nem érte el, fárasztó munkában semmi 
haszon nélkül folytatta életét. Régibb, újabb bölcsek csak kerin-
géltek, csalóka tudománnyal tartottak, de setétségben hagytak, s 
„vakoskodunk habozó kétségbenn". „Nagy elme bizonyost vá-
laszt, 's abbann meg áll." Visszaküldi hát neki „zákányos" írását, 
de jótanácsokkal. Kövesse az ő példáját: 

Én is ifionta olyly úton indúltam, 
Mint te, mindeneket meg fogni akartam, 
De látván, hogy sok van, mit Isten embortől 
El rejtett, el húztam magam' a' veszélytől. 

E ' légyen hát vége rövid beszédemnek, 
Régiségbenn Moysest válaszszuk Vezérnek, 
Baylt, Voltairt, Spinózát vessük a' gályára, 
Vigyék Spanyol Király' Aitlodaféjára. 

Nem mondja, hogy megvesse a jobb görög, római bölcseket: 
ezek gondolkodni tanított~~ ~z embert, erkölcsre, szelíd ember-
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>-égre tanítottak. De mély dolgok fejtegetésével hagyjon fel; 
országlás módját hagyja királyokra, hit dolgát a tudós papokra; 
„mulassa idejit" erkölcs festésével, gyógyítsa polgártársait a 
kincsvágyás IJetegségéből, nevelje szelídségre. Végső nyol<' vers-
szakával Jíraibbra fordul a költemény, s vonzó módon őszinte fel-
melegedéssel csábítja Bessenyeit a saját életmódja követésére. 

A felvilágosodásnak egy idilli megoldása ez. Oly egyéniség volt 
rá képes, kinek lelki szükséglete a derült nyugalom, mégpedig 
nom mindennapi, közönséges értelemben (inertia), hanem pozitív 
módon, lírai intenzitással. Lappang e vers végén némi melankólia. 
is, de az is szinte mosolygós, idilli. 

A gondolkodást, kontemplációt kedvelő, szelíd, nemes hajlamú 
ember bölcsessége ez, kinek lírai szükséglete a lelki harmóniára 
oly nagy, hogy magát a gondolkodást is dearadálja inkább, s el-
hárítja, mihelyt zavaró kétségekre vezetne.~ „bizonyost választ, 
's abbann meg áll". S mi ez bizonyos~ Mózes ta1útása. Vagyis a 
vallás, a kinyilatkoztatás, a hit. A felvilágosodott gondolkodó 
kétségkívül nagy következetlenséget találJ1a ebben, pláne, hogy 
Bayle-t, Voltaire-t ugyanakkor autodaféra ítéli; de a moralista 
lírikusnak - s Orczy, látjuk, az - gondolatrendszere nem racio-
nális szisztéma, hanem lírai. Elfogadja bizonyosságnak azt, ami őt 
lelkileg megnyugtatja, s ami felmenti a kételkedés kényszere alól. 

Nem filozófiai: rendszer tehát, hanem lírai forrású életbölcselet. 
Következetlenségeit (logikai szempontból) - a költő alkalmi 
lírai helyzete is magyarázza. Attól függ, kivel áll szemben, kivel 
társalog, ki melyik egyoldalúság felé távozik el az ő kiegyeztető 
álláspontjától. Bessenyeivel szemben szívesen hangoztatja a 
vallást, Mózest. Némiképp más árnyalattal ír azonban pl. llich-
valdszki prepost úrnak. Egerbenn 15 Octoberb. 1761. (KH 70.). 
A prépost rengeteg auctort, doctort, folianst átforgat, hogy össze-
á llítsa a régi és újabb eretnekségek egész lajstromát; vagy 15 vers-
szakon át felsorolva, mi mindent vizsgál át, hogyan keres Arany-
szájú szent Jánosban egy bizonyos mondást, melyre szüksége 
volna. Majd így folytatja: 

Excommmiicálván minden eretneket, 
Ezektől nem veszel ki talám engemet, 
Hogy játszi Vollairb6l mondok néha verset, 
És Pope vagy Racine ragadja elmémet stb. 

Ez éppen fordítottja atinak, amit Bessenyeinek irt, de csak n,z 
egyensúlyozás végett helyez most a „bal" kezébe több súlyt. 
Richvaldszkiboz viszonyítva, élotnézetének, hajlamainak másik, 
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lengébb eleme világosodik meg. De ez is némi t réfás színben, 
mely azt látszik mondani: jól tudod, me1myire nem veszedelmes 
az én eretnekségem; nem egyezem ugyan néha veled; szívesen 
megyek fúrt eszű franciák, poéták tévelygésein; dicsérem azonban 
szent fáradságod, s bár többször ülhetnék lábadnál okulásul. De 
most - s itt az alkalmi lírikus - Horatius egy versét megkedvelte, 
s ami abban derült epikureizmus, az kicsalja belőle is életbölcses-
sége rokon elemeit (l. 76 ., 5- 6. versszak). Igaza van Horatiusnak 
- erre jön megint saját tételei kifejtése olyan formán, de több 
játszisággal, mint Bessenyei esetében (többek közt az utolsó vers-
szakban : „Én rosz verset írok").38 Salamonra hivatkozás : ar-
gumentum ad hominem. „Oldhatatlan mese ember az embernek." 
Kihangzása ennek is idilli egészség. 

Ismét más árnyalat - két szélsőség egyazon versben - , mert 
más egyoldalúsággal kerül szembe, az Álom a' tudományoknak 
jobb renábenn val6 intézéséről {1760) e. versben (KH 51.). Igen 
különös költemény, koncepciója, s tanai szempontjából egyfor-
mán. Mária Terézia kéri Apollót, hozza be az igaz tudományt az 
ő országába is, szedje rendbe a tudományokat, jobb módban 
intézze a romlott scholákat. Apolló válaszol - ez a vers dereka - , 
de Orczy súgja neki, hogy mit mondjon. A bölcsességet házi 
neveléssel kell megalapozni; otthon jó példát adni a gyermeknek 
szeretetből, jó erkölcsből , irtani belőle haragot, kevélységet. Azután 
lépjen „jobb tudományokra", vagyis iskolába. Van országában 
sok jeles tanító, de sok ámító, csábító is. A szerzeteseket, főképp a 
„loyolistákat" érti ; ezek csak kiabálnak, rémül a gyermek, de 
nem érti a nem neki valót, nem hozzá szabottat; leírja, mire 
vesztegetik az időt: comparatiok, regulák, Gramma, Syntaxis. 
Érdemes-e deák nyelvre vesztegetni kilenc esztendőt? Nem ez 
az igaz bölcsesség: hanem „lelket szépíteni". Kétszáz esztendeje, 
hogy a „loyolisták" Arisztotelész vélekedésein meru1ek, s csak 
tompították a.z elmét „gyáva kérdéseikkel", s aki más bölcs 
authort követett, azt pokolra kárhoztatták. Disputáltak, syllo-
gizáltak, versengtek hasztalan szón, semmin. Nem törődtek az 
igazi tudnivalóval (miben áll boldogság, erkölcsi tökéletesedés, 
vétek és virtus, apák, fiak, polgárok kötelessége, nemeshez, vitéz-
hez mi illendő). Eredmény: nőttön-nőtt a rossz; igazság, szeretet 
elfogyott. Orczy ( = Apolló) tehát csak nevelést várna az iskolától. 
E helyett azonban oly tudományt tanítnak, mely csak a.enigma, 

as Más vadász, más perel, más tsak hivalkodik, 
Ez vendégel, amaz tántzol, tzifrákodik, 
Én rosz verset írok, más társ hadakozik, 
L eg szebb, lcg jobb időnk így múlik, változik. 
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bűbájos, hál vá nyos ( = boszorkányos ~) calculusból áll , aslrológiát ;39 

Lunya sereg tu lmso11 nézi az eget, holdban keres egereL (Az aszt-
rológiára igen haragudott Orczy; nyilván azért, mert hite szerint 
végső dolgokat, isteni titkokat fürkész általa a „felpüffedt" elme. 
Vö. KNE 230.: Tsillag néző Sajnovits' és Hell' hibái tzá/oUatnak. 
A lapp rokonságot azért is csúfolja. úgy, mert egy csillagász fedezte 
fel.) Uzze ki hát or'Rzágából az ilyen mestereket! Más a tudomány, 
má.'l a bölcsesség ; az virág, ez gyiimölN1. Tanítsák hát ezt a bölcses-
séget (részletezi: vallás, erkölcs alaptanai). Ne Lörődjék azokkal, 
kik most is a régiségnek kétséges nyomdokán vakoskodnak: 

Tudom, Tzókósoknak egész regementje, 
Calasantzi József' s Loyola' serege, 
E' felett Klastromok' henyélő fellege 
Ellened lesz, de Te bízzál, jól lesz vége. 

Jupiter elrendelt két nagy tanítót: ezekkel fogjon kezet: 
Migazzi Kristóf bécsi érseket tegye meg egyik vezérnek, s Barkó-
czyt a jó, de bárdolatlan magyaroknál (Migazzi - egyúttal váci 
püspök is hosszú id()n át - ez idéíben a jezsuitákkal nem jó 
viszonyban volt, vádolta őket, hogy eredeti rendeltetésüktől el-
tértek, s tanításukat is sokban kifogásolta. Innen is Orczy rokon-
szenve). Apolló megkoszorúzza végül Mária Teréziát, s felviszi a 
mennyei sereg közepébe. Mária Terézia aztán Jupiterhez fohász-
kodik. E „beszéde" különös módon elüt várakozásunktól. Azt 
mondja ugyanis: csak egy csorbája van birodalma boldogságá-
nak: a sok vallás; jó volna, ha mindenki római hitre térne. Mily 
választ kapott~ titokban marad. 

39 Mit használ azt tudni? nap forog-e, vagy föld, 
Nap' sugára. nélkGI m elyly színt mutat a.' zöld, 
Holdbann ho. laknak e, vagy az tsa.k puszta föld, 
Gömbölyű, vagy hosszas, ez és amaz al föld. 

Hány rét vagyon égnek puha boltozatja, 
Melylyikben fészkelnek tsillagok' soksága, 
Göntzöl szekerének hol vagyon szállása, 
Mikor hat holnapig nem látszik járáaa. 

Tengernek honnan van naponként dagálya, 
Égi plánétá.knak melylyik a' királya, 
Felh6kbenn a' dörgést 's tüzet mi tsiná.lja., 
Melyly szél a ' felleget jobban taszigálja.. 

Mitől vagyon napnak nyári melegsége, 
Mi mozdltja, hogy vo.n olyly nagy sebessége, 
Hány mért földni lehet száraz kereksége, 
I'olust6l p olu.,ig mit tosz szélessége. 
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Nom tudom, mint kelljen vélekedni ez utolsó pontról. To.lán azt 
akarja nyomatékosan éreztetni, hogy a jezsuiták és klastromok 
eUen szólva - nem a vallást támadja? - Különös keverék e köl-
teményben: barokk mitológiai jelenetezésben felvilágosodott ta-
nok (Orczy átmeneti jelenség); Apolló a szerzetesek ellen szól, de 
két nagy pap mellett; a nagy katolikus Mária Terézia Jupiterhez 
folyamodik, s tőle kér a katolikus hitegység létesítéséhez segélyt. 
E kevert kétféleség: igazi barokk. 

Do bár ki nem élezetton, Orczy bölcsességében is megvan a fel-
világosodá,c; és vR.llásosság egymásmellettisége. Mikor ő a jezsuiták 
ellen szól, a vallást korántsem támadja. Vallásossága mellett nem 
csupán Alexovics idézett adatai bizonyítanak (az támogatót kere-
sett Orczy példájában a gyülölt felvilágosodottak elleni harcíihoz). 
Verseiben is több bizonyíték (nem szólva már a Bessenyeinek írt 
uto ls6 versről). A' ~Magyar Szépekhezz (1760. KH 150.): dicséri, sze-
reti nzon szépeket, „Kik innepre kelvén élet' reguláját,/Magok 
.öszve gyűjtvén tseléd' sokaságát,/Olva.ssák, vagy hallják Szent 
Pálnak írását, /Hirdetik Istennek Evangeliumftt." A Fitl6 gondolat 
ri' Szabadságról (~NE) : a magyar szabadságról szólván ismét az 
asszonyok feladatairól is beszél: „Hozzon a' Hazábann tisztább 
erköltsöket,fKergesse népétől a' bódúlt elméket, /Tiltván Keresz-
tyénsóg rontó könyvetskéket (alighanem a röpiratokat érti), /Kiből 
Ifiúság szop mérges meséket" (58. 1.). - Társa' verseit dítséri 
(KNE): „Vizsgáljuk természet' titkos mesterségét, /Dítsérjük 
Alkotó' tsodás kegyességét" (160. 1.). A' Módi (KH 160.): szatiri-
kusan mondja, hogy az asszony új ruhájában „Templombann 
először fitogatja magát". A Betsűletes ember' törvénye első sora: 
„A' te Teremtődhöz járulj hóldulással" (KH 42.) . 

A fő bölcsességhez tehát hozzátartozik a vallásosság is, mi az 
elme megalázkodásával jár, s az annyira óhajtott megnyugvást 
lehetővé teszi. Kétségkívül nem dogmatizmust ér t, hanem általá-
ban istenben való hitet, bizalmat. A vallással annál kevésbé lehet 
oka összeütközni, mert hiszen ő természetes hajlamaiból úgy él, 
oly morált követ, minőt az is kíván. Wieland Agathonjából is 
oly részletet fordított le,' 0 mely szerint Agathon tapasztalatai a 
híresebb o.rszágokban, s kétkedései az ember célja és mivolta felől 
- végre is a vallásban való megnyugváshoz vezettek (datálva 
1778. dec. 30-ról). Hirdeti ez igazságokat, elmélkedik felőlük, s a 
közjónak szenteli életét. 

Gyökere tehát kedélybeli szükséglet (lírai): nyugalom, háborí-
tatlanság kedvelése; támasztéka: természetes erkölcsi hajlamai. 

•n l\Tagyar Museum I. 1788 - 80. 204- 211. 
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E két határ közt szívesen elmélkedjk, kontemplál, de azokon túl-
menőleg nem. Állandó ért.ék, s egyszersmind mindig új o.z ő számá-
rn: elmélkedni az így értelmezett bölcsesség szempont,jából. Ezt 
teszi Yerscibon is, és ily alapon érthető az a paradox, hogy ő, aki 
tudományt, írást hívságnak tart, mégis tanul és ír. 

* 
Ez általános világnézet, e szkeptiktlS, de megnyugvó bölcsessé-

gen kívül más természet,ű indokolással is húzódozik Orczy a nyil-
vánosságtól. Korszerűtlennek mondja a maga modorát, s koráéval 
azt már mint szatirikus állítja szembe. A derült szkepszis mellett 
ez enyhe szatirikus hajlam Orczy másik jellemzője. „Más frásnak 
módja kell" ma a nemességnek; R ománs az asszonyi rendeknek, 
mely a szerelem módját „sok rétt" leírja; nem kell oly írás, mely 
némely cikkelyében tanítást is foglal; olyan sem, melyben nincs 
pompa, elevenség, tűz, nagyobb erő, ügyes cadentia, szimmetria, 
sok festés, elme gyakori ájulása, lankadás-gerjedés váltakozása, 
sírásé- kacagásé, eleven képzés, ugrándozó tréfa, fák, virágok, 
madarak, források beszéltetése, I stenek, nymphák vendégeskedé-
se (KH 17. l. - ez a rokokó és szentimentális ízlés jellemzése). 
Az övé nem ilyen; talán a régi magyaroknál ked,ezésre talált \Ol-
na: 

Néked madaralrnak tetszik éneklése, 
Kóta, pausa nélkül ejtett tsevegése, 
Menj azért erdődbenn, hol ezek' zengése, 
Tsínosabb is, szebb is, mint szarkák' tsergése. 

Ott puszta templom van Pánnak szentelve, mely nem volt meg-
füstölve idegen gőzzel, oltárán nincs arany, csak természet szerint 
van ékesítve. Oda járnak néha áldozni a nagyok, hogy teher s gond 
nélkül pihenjenek, s „I gaz barátságbann vígan mulatozni". 

Így. a korszerűhöz, a kapóshoz viszonyítva, ismét más oldalát 
- amazt ellensúlyozót - fordítja elő „ bölcsességének". A „ro-
máns" divatjával szemben (persze móg csak idegen regényekről 
lehet szó) a maga „ tanító": gondo lkodó természetét; a hatásva-
dászó frói mesterkedéssel szemben az {) vonzalmát az egyszerGhöz, 
a természeteshez, a kedélyes bensőséghez. Természetes, hogy ezt is 
értékesnek tartja, hisz ez kedélybeli feltétele vagy szükségképpeni 
kiegészítője „böltsességének". A szatíra (szokott enyhe módján) 
alihan áll, hogy a magáét szerénykedve méri a l<0rszerűhöz. 

* 
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Ha „böJtsességének" ezt a fluktu{dva egyens iílyozó (n.vngalmi 
helyzetre törekvő) természetét az előbbiekből meg nem ismertük 
voltm, az ő nagy vonakodása,, önkicsinylése, Rzorénykcdése stb. 
után kUlönösen meglepne bennünket próza.i ajánl{i..-;a a. Költeményes 
Holmiban. (11. l.: „Kegyelmes Hertzeg! "),s ezzel kapcsolatos né-
mely versbeli nyilatkozata is. Ez ajánlás tartalmazza ui. 8.7. ő iro-
dalmi programját. Nem kevesebbet mond itt ennél: „Egés7. tzélom 
az vólt, ( ... ) mi képen fel ébreszthetném Nemzetünket ír:ísra." (!) 

E:-: nagy szónak hangzik Orczytól; tulajdonképpen szerénység. 
Mondja: van elég tudósunk, de félénk; mag:t is esa.k B arkóc?.y vé-
delme ala.tt meri verseit kiadni. Úgy gondolja valószínűleg, hogy 
az ő példája másokat is ösztönözni fog. 

Mindamellett egy másik bökkenő is van látszólag. Ismerve fel-
fogását a tudományról, frásról: hogyan ajánlhatja ő azt nemzeté-
nek? De tudjuk már, hogy ő becsüli a gondolkodást, mely bölcses-
ségre vezet (az ő értelmében) : erkölcsös és jó életre; és hogy ennek 
szerinte is feltétele a műveltség bizonyos józan mértéke. Ily érte-
lemben „írásra" bízvást serkenthet másokat is. 

Egyébként itt is ugyanaz az ellens(il yozásra törekvés, melyet 
már jellemeztünk. Szívesen beszél a tudomány hívságáról a tudós-
nak, szívesen vall szabadabb felfogást a pappa l szemben. Í gy a 
magytwságot is, melynél „ezen Tudorn{iny (a versít·ás) nagy bets-
Lenn soha nem vólt" - szívesen ébl'osztené írásra. Mindig, min-
denben 11 túlsággal szemben tud a mn.gáéb61 egy kis e llensídyt a 
latba vetni. Kiegyeztető ellenke:r,és. 

Épp ezért nem lephet meg, ha irod<ilmi elvei, nézelei közöl L to-
vábbi ellentmondásokat is fogunk tal{dni. 

Emlftett prózai a já nlásában ezek a tételei: 
Nem könnyű magyarul verset írni, mert 
1. Kevés erre a jó példányképiink ( „elöl járó"); mindeddig kevés 

nyomtatott versek kerültek a kezébe (itt s más hol Gyöngyösit 
említi magasztalólag; rajta kívül Ezen miml.:áhozz című versében 
J3eniczky, Bala,<>sa., Koháry verseit: KH 15.); bár látni „a' Világi, 
és Istenes Énekekből", hogy vol t a magyarnak hajlandósága ver-
selni. - Itt tehát a nyomtatott versek kevés száma: argumentum. 
Ehhez mérve indokoltnak látszhat, hogy ő a magáéval szaporítja, 
s mire késéSbb tér rá: könnyebbé és változatosabhá is a ka rj n, ten ni 
a magyar verselést. 

2. Nyelviinlr. (talán ez az értelme szavainak) még bárdolatlan. 
De azért nem veszti reményét; példA. a német, a francia. Mi is ki-
pa11érozhatjuk, s fogunk írni szépen, csinosan. K ét dolgot pendít 
meg mindjúrt: bárcsak ne félnénk idegen szót kölcsönözni, s -
mint n. franciák - eléged111~nk meg párrímmel és kevesebb szótag 
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rímelésével. Ő nem ragaszkodott ennyire a rég íséghez, az clőítélet
hez. Ezen a bajon bát próbá lt segíteni. „Verseket más forma lá-
hokra is mért", mint Gyöngyösi, de csak a változatosság kedvéért. 

Hasonló gondolatokat máshol is kifejez. Álom a' tudományoknak 
jobb rendbenn való intézésér6l c. említett versében (KH 64.) szintén 
hivatkozik a német példára: Gottschedre. Ugyanott vallja, hogy 
a nrngyar is Helicon felé jár már, FI kár voJna onnn.n viss:.mlé pnie . 
- J\ sz<'>külcsönzés s:dikségér(íl mondottakkal egyezik az a meg-
jegyzése - KH rn. - . hogy bizonyos dolgokat azért Mm fol'dí-
lott Je 13oethiusból, mert megfelelő, filozófiai miíszavaknak híjával 
vagyunk (s ha mégis fordítaná, homályosnak látszanék). Érdekes 
megjegyzése uo., hogy „a fabul.ás hi.,toriákhozz tartozó hasonlatos-
ságokat" akarva kihagyta. 

De van egy meglepően ellentétes nyilatkozata is. Itt reményli, 
hogy a magyar nyelv is előbbre jut: Bessenyeinek írt (fentebb tár-
gyalt) utolsó versé1Je11 - a KNE végén - ezt mondja: 

Szegény Magyari későn jött fel játszú hel_vl'c, 
Hol kos7.ort'.it köt nek Poélfík' fejére, 
É s így jobb ő néki szomorú nyelvével 
H.e jtc?.ni, játszon ő inká hh elméjével. 

1\fagyará?.ata megint 0.7., hogy itt olyanho7. szól, aki szerin te h'il-
ságos hec:sben tartja. a tudományt; de aktuális gondolatmenete is 
magyn.rázza: haza hívja Bessenyeit Bérshí51 , ama JHtgy v{troshól. 
mclyhen „helse nintsen a' Magyar Okosnak", baza a Tiszn. pn.rtjá-
ra: „ott frj H azá<lnak ja vám.." A font i idézet tehát úgy ér tendí), 
hogy n. nngyv ilág előtt ne kerossi.ink kos7.orú t, itt h011 rejte:t.ziink , 
nrngun lrnak írjunk. Min<ln.mellett vn.n benne valami nem egészen 
t isztá?.ható, aminthogy nem is precíz (mint többször) a kifojozés . 
Feltűnő, hogy aki 1765-IJen „remélt '', most, mikor az irodalmi fel-
le ndülés mégiscsak megkezdődött, ily rezignált hangot hallat . 
.Azt hiszem, mégiscsak az a bizonyos ellensúlyozó szándék mon-
datja ezt vele. 

Az e mlitett két pont - nyomtatásra való fokozottabb áttérés, 
nyelv- és formn.(1jítás - egyébként már az új kor szellemében van. 
Orczy kötete 1765 előtt készen volt: tehát Bessenyei fellépte előtt, 
ha bátortnfa.nul vagy csak ó hajtásként is, de hangoztatja már a 
~ziikségcsL 

H ason lóan e szellemhez csatlakozik, több hn.tározottsággal, ez 
ajánlás beli utolsó nyilatkozata, hogy ő leginkább csak fordító; 
de ezt nem szégyenli, nagy példák állnak előtte . - A fordítást 
c·sakncm e lv ként. fogja lrn.ngoztatni Bessenyei kora. 
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E programszerű elvekből mit valósított meg? 
1. A nyefrct illetőleg. - Idegen sz6t nem kölci,ünöz. L egfeljebb 

cffélo rü,·idítésekben új, mint Ilorntz', Tassz' (francit~: le Tasse) 
st,b. De nem is úgy kell n.zt érteni, hogy progra.mja. leune jdegon 
szók kölcsönzése; hanem úgy, hogy érzi a szókincs szűk voltát, de 
nem tud segíteni rajta. Az idegen szót ajánlja, de nem meri pró-
báin i; séít meglehctiísen puristának tarthatni; pl. Amadéhoz ké-
peHl, ki latin szavnklrnl tart<>zkmlás nélkül élt. ő inkább nem fcll' -
dít le oly ré1-1zekcL - Boethinsl><'>I - , mel~·ekre szl>kin<·siink elégt<'-
1011, s(ít „alrnrtvn. a' fab1ilrís lristóriríkhozz tartoz6 hnsonlfl.tosságo-
kaL kihagyta". Csínjp,n ól efféle - miiológiu.i - rokvizítumoklrn.I 
1;aját verseiben is. Ugy hogy e tekjntetben is átmeneti alaknak 
Játszik: a régi deákos műveltségből át a modembe. A nyelyj nehéz-
séget ez átmenetben megérzi, jelzi is; ajánl \1alami segítséget, de 
határozott kezdeménybe nem merészkedik. - A nyelvet illetőleg 
nem is e csekély észrevételei bírnak jelentőséggel; hanem maga az 
a tény, hogy magyarnl ír, főrend létére. Í rótársai is azt becsülik 
benne, azért magasztalják leginkább. Érdekes, amit Révai ír 
egyik levelében (1787. V. 1.) neki: a főrend nem szívesen engedi 
meg, hogy nekik dedikáljanak magyar könyvet; azt hiszi ui., hogy 
az udva.r, mely a németet a deák helyett paranrsolta, ezzel a ma-
gyart is tiltani akarja; épp azért Révai Christina ,.herczeg asz-
~zonyt" kérte fel saját kötete dedikációjának elfogadására. Kér-
dés: Orczy vonakodásában, hogy neve alatt jelenjenek meg mű
vej: nem volt-e valami része efféle lojalitásnak. 

2. Fornw-ref orrn. - Alig vidami. Csaknem állandf> versalakja 
a Gyöngyösi-föle négyrimíi vers, melyet ő kevesebb mesterkedés-
sel, de folyamatosan, kurúve kcl'-el, a diszkurzív gondolkodás v i-
telére alkalmnsan. :Maga, miJ1t láttuk, ezt 11ehéznek tartotta. De 
ragaszkodását hozzá jellemzi: hogy pl. Boileau szatíráját is négy-
ríműben fordítja (KR 172., 206. Voltaire-t is), (44., 161.); s a fran-
ciák közül csnk Tbomas-t páros dmben (KH 226.). 
Tizenkettősön kívül mást alig használ. Van Balassa-strófában 

egy (Világi tel.1ntetek' meg vetésérőt. K H 94. De tartalmiJa,g, ahol 
a hadiállapotr61 sr.ól - mintha egyenest Balassa ellen.). - A Ró-
zsakoszorú strófaképletében fordítja Horatius egyik darabját 
(Fl.ivságok' meg veléséről. Uo. 92. ) ; más dalforma 4-4-4- 3, 
négy rímmel: Nagyság' és szeretet' egybenn velése. 1760 (uo. 134. ; 
Yalószínűleg fordítás; szerelmes vers; Phyllis van benne), s ugyan-
il.v formában: Szabad e szerelemről írni vén poétának? 1759, de 
páros Timmel (ez is szerelmi tárgy; Phyllis, Cbloé stb. ebben is) . 

.A páros rímet illetőleg . A mo11dottakon kívül ar. is jellemző, hogy 
e forma fő hívével, Bessenyeivel váltott verses leveleiben is négyes 

676 



rímet. használ. Barcsayval való levelezésében is ritlrn a, párrím 
(Barcsayéban sem sok). Páros rímű darabjai ezek: 

Költeményes Holmi : 
Horátz' X . éneke a' II. könyvb6l (KH 91.) 
Szerelem és bor (KH 198.) Erős Horatius-hatás (vö. 76.) 
A' szegény paraszt néphezz beszéd. 1756~ (KH 226. - Tho-
mas-hó! fordítva. Közbe egy-két 6- vagy 8-soros versszak.) 

Két Nagyságos Elme: 
Kereskedési gondolat (KNE J 88. - szakozatlan párrím) 
Két barátnak hosszú útra való vándorlása (uo. 189. - szintén) 
A' bétsi sziget kertbenn való sétálás (uo. 201. - szintén) 
Pesti farsang (uo. 203. - szintén; négyes rím is közte) 
A' menynykő hárító dárdákról (uo. 209. - szintén) 
E(Jy tábori vitéznek (uo. 211. - szintén, bár némi, szabálytalan 
tagolással, s itt-ott négyes rím bolevegyítve) 
Panasz az öregsé(Jr6l (uo. 215. - szintén) 
Sopron·iIIientzek (uo. 217. - szintén) 

'l'ohát aránylag nem sok. Sokkal töl>b ~t későbbi, mint. a korábbi 
kötetben (társai hatása); a KH-ban szakozott, a KNE-ben mincl 
szakozatlan. Némi következetlenség: itt-ott négyes rím közbe 
keverve. Általában jobban á ll Orczynak a négyes rím. 

Ki ke:e;dte a páros rímelést~ Nem tudni. L. Császár tanulmányá-
ban az erre vonatkozó szakaszt. Faludi írt ilvet már 1751-ben. 
Kérdés: korábbi-e az, mint Orczyé? • 

3. Ford:lló. De csak világnézeti rokonság vezeti az illeW művek
hez. Nem afféle tudatosság (nyelv- és formapallérozás céljából), 
mint a .Bessenyei-kort. 

* 
lDz volt tehát hosszú válaszunk ar1:a u. kérdésre: miórL vonu.kotlott 

Orczy verseit kiadni, sőt miko1· biztatták rá verset írni is, - holot.t 
csakugyan írt, s végül kiadta (bár nem neve alatt). - lfolelotünk 
lényege: e vonakodás maga is csak költeménytéma neki; s amivel 
indokolgatj<t (tudomán.v, poézis - általában írás - hívságti; -
saját. lllodoráJHtk korszerűllonsége), az egyenest az {í „hülcsességé-
nck" <t kifojtéséYel azonos, éi-; rés:e;hon a meggyőzést. C'élozzu (hogy 
másokat is el'l'e a morális értel111lí bölcsességre juttasson cl), részben 
a:e; övétől ki.ilönbözé), divatos irodalom enyhe szatirizá.lására. hasz-
nálja fel. 

Az, amfre világnézetének eddig ismertetett törzse vonatkozott: 
tndomú.ny, poézis, valláR: voltaképp a.zonos a.zzal, amit még akkor 
lillrrrtl urrbwk neveztek. A 1 i l toni.f.nrCiról vah'í elrnélkctlés olső kor-
s:rnka ez. Littera.hrrát a?.zal esinálnak, hogy elmélkednek felőle . 
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Mégpedig a legnagyobb általánosságban: érdemes-e vagy nem 
Jitteraturát, magyar litteraturát teremteni vagy fenntartanj ~ le-
gyen-e magyar litteratura, vagy ne legyen~ E zek a legelső elemi 
kérdések; s ezekre válaszol Orczy, majd Bessenyei, amaz szkepti-
kusan, Bessenyei hittel, buzdítva. Orczy azzal csinál litteraturát, 
hogy kiJejti, miért nem érdemes, miér t hívságos, káros, vagy kéte.5 
értékű Utteraturát szaporítani; Bessenyei pedig azzal, hogy írásra 
buzdít, sürget. S a Bessenyei-kor irodalmának az a része, mel.v nem 
fordítás, jórészt csak ilyen kölcsönös buzdításokból áll ki . - Hogy 
Orczy és Bessenyei felfogása ellentétes, az közöttük nem állíthat fel 
válaszfalat, nem teheti ellenfelekké őket. Mert a.z irodalomról való 
elmélkedésnek ez első fellendülése korában maga az irodalomról 
való elmélkedés a fő, s kedvesek egymásnak az elJenlábasok, a 
nemlegesek is, ha arról elmélkednek. 

L egyen-e 'Vagy ne legyen magyar litteratura? E z a korszak, e ha-
tárkorszak első és nagy kérdése, s majd csak később fordulhat az 
érdeklődés pozitív célkitűzések felé, mikor a litteratura már a ma-
gáról való elmélkedéssel - „gondolkozom, tehát vagyok" - bi-
zonyságot adott }ételéről. 

Valóban-e Descartes-föle a.Japtételre emlékeztet Orczy szere1Je <t 
vajúdó ü·odalom ez eszmélkedési korszakába,n. Descartes is kétel-
kedik mi ndenben, s csak azt az egyet látja bizonyosnak, hogy 
i·an, mert kételkedik, gondolkozik. Orczynak is annyiban va.11 
költészete, mert kételkedik, gondolkodik felőle. 

A régi irodalom elernyedésének korában jött ő, de már legyez-
goti a.z újulás szellője. Cselekvő, tettrekész, elszánt irodalmiságrn 
ő már nem éled fel; de oly lelki konstrukcióval, melyet még a régi-
ből örökölt, eljut az irodalomról való eszmélkedésig . .Mintegy meg-
nézi magát az új világ szemével, s a maga mivoltával nyugodtan 
megelégedve, az újat felfogva, gondolkozása élesítéséhez fel is 
használva, de várható következményei iránt szkepszissel tűni k el 
a színről; b.ú:álva, de nem gáncsolva el - figyelmeztetve, de nem 
támadva meg az új világ aktív bajnokát, Bessenyeit. 
Ő lelki leg egészséges, gazdag főlir volt, tanulása, művelődéi;e 

normális i'.1tou haladt, bíráló szemmel, fölénnyel recipiálva ti hala.dó 
vihl.g új eszméit; inl<~\bb szem lélője maradt a.z új jelenségeknek, 
mintsem híve; öröklött gondolkodásmódját megőrizte; régi éH új 
között észrevette az ellentéteket, de visszab úzódott clőlü k f1li lm 
a, belső ci.rculusba, melyben régi és új még összeférhetett, egyen-
súlyban maradhatott; egyik vagy másik szélsőség felé csak akkor 
tett - de csak alkalmila.g, ideiglenesen - egy-egy lépést, mikor 
az ellenkező szélsőség valamely képviselőjével szemben kel lett sa-
ját világnézete egyensúlyát biztosítani. Sejti a, teendőket, próbál 
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is valarrLit, de nem viszi végig. Réginek és újnak szerencsés egyen-
úlyozója ő, logika i következetlenségek árán is, lírai, kedélyi szük-
ségletből. 

Vele szemben Bessenyei számára. a műveltség megszerzése sú-
lyos, fejlődésbeli zavarokka.l járt; parlagi évek után kerül készület-
lenül az új világba, átmenet nélkül, hirtelen; elkáprázik tőle, teljes 
lélekkel ráadja magát, egész életét arra teszi fel - cselekedni, 
agitálni kezd, programot tűz ki, s nekivág végrehajl~\sának; végére 
jár minden ellentmondásnak, régi és új között nem elsimítja, ha-
nem kiélezi az ellentéteket; az észre, az okosságra bízta. magát, s 
megtört kedéllyel vonult el remete magányába. 

Orczy esetében a súlypont a régin vnn, s a kedély fölényo igaz-
gat; Bessenyeiében az újon a súly s ő egészen az ész filozófusa 
akar lenni. Orczynak egyénileg igaza volt: csa.k annyit hörpintett 
az „édes maszlagból ", melytől jobbá, bölcsebbé lett, s élte nem rosz-
szabbult. Bessenyeit azonban hiába óvta, ez fenékig felhajtotta 
ti poharat, s a „közboldogságért", mit végcélul tűzött ki, feláldozta 
<t magáét. De ozzcl megnyitotta az új korszak, a fejlődés kapuját. 

Orczy (mint Montaigne} beérte a kételkedéssel , Rcssenyei a 
kételkedésből léte igenlését vonta lo (mint Descartes}, s felépítette 
ní cselekvő rendszerét, programját. Orczy a felvilágosodás azon 
kedvelt megáJJapításából, hogy a világon mjndig minden változott. 
azt a tételt vonja le, hogy tehát minden lzivság. Bessenyei ugyan-
ebből arra kö\etkcztet (s ez az igazi feh·ilágosultság), hogy tehát 
van haladás, hogy tehát nincs ok csökönyösen ragaszkodni a régi-
hez, s mindjárt meg is teszi a magáét, hogy fi, haladást meg-
indítsa. 

Orczy: a. régi, enyésző iroda]< m pat'8zív, ~zkeptilws iuertiája ; 
Bessenyei az tíjnak c.:selekvő, indító energiája. 

* 
Az Orczy-fé.le ..fő bölcsesség" al11pkövetelményo a lelki nyu-

gulom megőrzúe; cél ja : álla.ndó érték (erkölcs) 1< ijelö léso. Minden 
ogy6b hívság. I gen ellentétes tételeket képes kiegyenlíteni , 
összeegyeztetn i, állandó egyensúlyozó művelettel. Ez az egy-
oldalúság, elfogult:;áy keriilését is jelent i. És éppen ezért is leli 
kedvét oly meggyőződésekben, melyeket tagadnia kellene, ha elfo-
gult volna; tagadnia társadalmi helyzeténél, rangjánál, hivatásá-
nál fogva. A nagy tanultságú, művelt Orczy kedvét lelte az ész és 
tudomány degradáló megítélésében; a vallásos ember ll. jezsuifo;-
mus korholásában. Éppúgy a gazdag főúr kedvét leli az igény-
telen élet magasztalásában; a vagyonát folyvást szaporító gaz-
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da a kevéssel megelégedésben; a lojálh; alattvaJ6 a kin'dyok hi-
báinak feltárásában; a vitéz katona a háború és a katonaság 
elítélésében. Mintegy a maga helyzetének kivételes egyoldalúsá-
gával szemben keresi és megtalálja a józan középútra terelő eg~•en
súlyt. E z egyúttal a szkepszis önmagáért való ólvezéso is (vö. 
Montaigne) . 

A józan elfogultság mellett azonban bizonyos konzervatív hajlam 
is igazgatja meggyőződéseit : a változtatástól va.ló idegen kcclés, 
a megszokás kényelme, mely szívesen megnyugtatja magá.t azzal, 
hogy az újítás az ész önliittségébőJ fo lyó vakmel'őség, mely csak 
nyugtalanságot szerez. Így ő, bár őszinte barátja a szegény nép-
nek, gyökeres politikai reformokat nem helyeselne, beéri azzal, 
hogy az adott helyzetben jóságosan könnyít a szegénységen; 
a meglevő világrenden, a kijegesedett társada lmi kereteken nem 
kíván változtatni. Ő csak moralista és nem reformer. 

Haladást csak egy értelemben ismer: az erkölcsi tökéletesedés, 
a jobbulás értelmében. l\1inden oly haladá~on, mely tisztára az 
ész műve, talál gáncsolnivalót (így a villámhárítón s általában a 
csillagászat szándékain) : az úgynevezett technikai vívmányok 
s a legszükségesebben tülmenő építkezések: ellenére vannak. 
Ellenére a kereskedés is. 

Kivált mikor neki magának jut feladatul ily „vívmán~'ok" 
létesítése (a vízszabályozás!). 

L ássuk e nézetei köziil a főbbeket, melyek kólté3zetében erő 
sebb nyomot hagyta.k. 

Politikaiak. Hogy hű alattvaló, sőt költészetben is a Habs-
burgok iránti lojalitás egyik első szószólója, azt már lá.ttuk. 
Azok közé tartozott, kik Mária Tet·ézia uralmában Caesar és 
Augustus korát, egy aranykort láttak felderülni. :\Iindamellett a 
királyokról általában nem jó véleménnyel van. A szabadságnak 
ők az ellenségei, mégis a balgatag nép tódul látásukra (Rich-
valdszki Györ(Jy apátúrnak neve'napjára, KNE 219. stb.). 
H áborúval emésztik e „földi bálványok", e „kevély hódítók" az 
ártatlan népeket. 

Különösen a háborúval kapcsolatban kél ki ollenök (Békesség' 
kívánása KH 44.) s a háború, a katonai pálya ellen. (lJJgy ifjú 
úrnak, ki hadi életre adta magát. 1756. KH 121.): 

Száz ezer gyilkmrnak mezőn va11 gyűlése, 
Ezeknek ülésért vagyon fizeLéso (Kli 44.; Voltaire után!) 
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Dúlnak, prédálnak, éhséget, ínséget, jajt hagynak maguk után; 
a vitézlő rend, igaz, sok fáradsággal szerzi a dicsőség koszorúját, 
nem is őket kérdik, hanem a fejedelmeket, hogy miért teszik 
ezt; Néró csak Rómát gyújtotta fel, ezek az egés7. félv ilágot; 
hiszen ha öhu aka,rnak, szebb móddal (méreggel, dögletes maggal) 
megtehetik, s aztán uralkodhatnak holtakon, barmokon, Ha jót 
szerzett is a hazának a vérontás : drágán fizettetett, Hallják meg 
a nóp 6hajtásit, árvák jaját, ezok bókességet kérnek! Nom is azért 
adatott u,Jájok a nép, hogy mószál'szék re vigyék . Kéri 'J'eróziát, 
szerezzen hamar békét; eresszék haza a katonát, a foglyokat. 
Igaz, hogy ezt Voltaire után írta (1758), de felfogását jellemzi, 
hogy átültetésre méltatta. 

Ugyanez okból tanácsolja egy ifjú úrnak, hogy hagyja oda a 
hadi életet. A dicsőség vágya viszi oda, de nézze meg szomszéd-
jukat, a nyomorult rokkantat, k i 300 hónapot töltött tábor ban, 
s „házi vakartsra" jutott. Nincs is a katonaságnál a rangban 
mindig igazság. Sok közember áll a harmadik glédában, kinek 
karjában Sándor vére pezseg : 

Köz nép közt jár, kinek vezetni kellene, 
Szfü zsinór dolmányán kit kereszt illetne (KH 123.) 

Nem tartja méltányosnak, hogy a fegyveres rendé az elsőbbség: 
a herék vannak méltóságban a dolgos rend, az ínséget viselő hasz-
nm; nép felett, mely bár nem nyer aranyláncot, keresztet, pánt-
likát, fényes csillagokat: 

Lankadt kézzel rakja a' nagy asztagokat, 
Kikből táplálhasson Királyt, 's országokat (KNE 150 - 151.) 

Ő hát általában a királyok ellon szól, de Terézia ellen nem; a 
királyok túlkapásai ellen, de nem a királyság intézménye ellen; 
sőt 1. KNE 34. ( 1/utó (Jonclolat a' Szabadságról); általában a 
háború és hadi pálya ellen, <.le a vitézlő rend ellen nem. Sőt bizo-
nyos alkalmakkor kedves humornil ad tanácsokat Barcsaynak, 
miként gyakoroltassa katonáit, s ebből látni, hogy élvezetet is 
talált abban (Mezei foglalatosságr6l stb. KNE 149.), s a maga 
mezei munkáját is csata formájára írja Je : ebben egyszersmind ked-
ves, de igen világos módon állítva szembe a hasznos mezei munkát 
a hadi „aratással" . 

Hogy a királyság intézményét mennyire becs üli éi; fo11tosnak 
tMtja, l(Ltn i Ji'uló gondolat a' Szaúadsáyról e. vorsébeu . H atalom és 
szabadság egyensúlyozását kí vá.nja. 
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A szabadság bálvány; valahol megverte dobját, vért ontott; 
„törvény nélkül való szabadság nem tarthat": törvény kell a 
zabolátlanságnak, a „garázda" szabadságnak (38.): 

Szabadság, pompás szó, ketté)s az értelme, 
Tsak erős Nemzetnél nyugszik győzedelme, 
J ózan birtokából jöhet jövedelme, 
De nehéz, és munkás örökös védelme. (35.) 

Melyly nép szereti a' Józan Szabadságot, 
Annak szeretni kell Fő H atalmasságot: 
S nem kell meg tagadni a' Nagy Társaságot, 
Nem kell le tapodni Község' s' Parasztságot. (40.) 

Úgy van, Szabadságnak Törvény a' Strázsája, 
Királyi Hatalom annak a' Dajkája. (53.) 

Ezt az igazi „Köz Szabadságot" (41.) sehol sem találja. Dagá-
lyos Velence szemfényvesztéssel ámítja a népet: titok itt a tör-
vény, titok a szabadság. - Londonban elütik a király fejét, 
('Sa.pláros fiának - Cromwell - nyújtják a koronát, ez dühösség 
hí.ngjával felgyújtja hazáját, törvényt, igazságot Jáhbal tapod, 
ámítja a köznépet protectorságávaJ; itt csak látszat a polgá.ri 
szabadság; királyi pálcának ereje nem volt, bódult pártoskodá-
sok; nemesség eleje, köznép sepreje gyakran folzen<l iilt, meg-
ütközött. Látva a veszedelmet, a nemzet a királyi hatalmat 
erősíti, s csalfasággal ragadja boldogság útjára a n6pet: kis parla-
mentumban áldozhat bálványának, a szabadstí.gnak, dc a nag.v 
padamentum őrzi a szabadság lakatját. - Hollandiában megvan 
it polgárok egyenlősége, szabadsága; de mit érnek vele: idegenből 
hordják eledelöket, nincs otthon csendes maradásuk, pedig: 

Szabadság' gyümöltse bókes nyugodalom, 
Ez lehet tsak tzélja, nints is más jutalom. (2'1.) 

Olytin haáért, hová más bő földl'ő l koll cipót hurco l ni, nem mélL{> 
liat'colni. - Görö,g- töröknél nincs szabadság. - A régi Rónui 
világbirodalmáért harcolt, az új hjt ágazataiért; a pa.pi hatalom 
alattomban világi dolgokra csúszott; eredmény: vérontás, szaka-
dás, külön sok uraság; választó fejedelmek ne1n mindig értenek 
egyet közjó dolgában. - A lengyel nem egyezett felkent királyá-
val : megdőlt szabadsága, s kegyesen és szentül cselekszenek a 
szövetséges fejedelmek (Ausztria, Mof'lrn, burgus), hogy meg-
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fenyítik zenebonájukat. Egy néppel sem játszott annyit a s:.1aha<l-
ság, mint a lengyelekkel; ott a főrend parancsolt a királynak : 
Yétójog; a jobbágyot örökös ura rabul adja zsidó árendásnak; a 
szegény zsírjából főznek ~ldozatot; törvénytől nem félnek; minden 
nemes a maga királya. Orökre eldűlt a lengyel szabadság: 

Viselje hit sors{bt, u.zt meg érdem lette, 
Mert g:vilkos kezeit K irá lyra emelte, 
Tudja meg, hogy baját tsak ezzel szerzette, 
Hogy Drát 's Jobbágyát buszmán meg vetette. (40.) 

Helveták : boldog pásztorok a havasokban, józan törvények; 
együgyűség, egyenlőség; városi és falusi egyforma; az eke a leg-
fényesebb szerszám; a jó polgár neve minden titulusnál becsesebb; 
szomszéd nemzetekkel békében él. De idegen országba küldi fot it 
szolgálatra; ősz fejjel ju~nak haza, s féllábbal már a kopoxsólnrn 
élvezik <L szal>adságot. Am dicsérje Volta.iJ10; é5 „fodett. nyomorú-
ság"-nak tartja ezt a boldogságot. Király helyett tb kanton\., 
egy úr helyett a megyét tiszteli. „Tudja meg, van nemzet, ki nem 
írígyeli"; „Éljen szegénységben sl!lépSzabadságávu.J, / De te meg ne 
tseréld sorsodat sorsával. " - Magyarok. Itt is soká tartott, míg Hu.-
talom, Sza,badság megzaboláztattak . Megtalálta a ne~nzet a köze-
pet. Király törvényt ád és veszen Országgyűlésében. Ugy látszik, a 
nemesi szabadságot érti (KNE 52. stb.: „adót nem fizetel'' 
stb.) . Voltak itt is balgatagok, kik ránk vontú.k a török rabságot. 
De ma? bőség, csendesség, a jó király kegyelméből. Csak egy ba.j: 
a sok prókátor („Verbőtzi tsátsagó Fiai"), perpatv<tr, temérdek 
u.pró törvény rabjai vagyunk, melyeket ravaszság koholt jámbor 
eleinknek. Most van ideje, hogy a fejedelemtől még a bajok meg-
szüntetését kérjük. Boldog hát, aki a magyar hazában született. 
Látni, hogy a gazdag és lojá]js magyar nemesnek a szabadsága az, 
melyet legtöbbre becsül. 

A hat<tlom és szabadság egyensúlyozásának egyik szélső ténye-
;:;é)jo a királyság volt. Másik a szegény nép, a para.szt, a jobbágy. 

A szu,lJa<lság józan szeretete megl<öveteli a fől i atalmasság szere-
tetét, do a. „község", a. parasztság, joblnígyok kíméléi;ét i::;. Bal-
sors tet,te jobbágysorsln11 de ember ő is és társ: jussa van <~ 
l>oldogsághoz; ki tudja, nem éppen neki, az ő erejének, vitézlő ke-
zének köszönhetni-e a szabadságot. Hajdan a „Pergaménás 
Gróf", a „Kastélyos Nemesség" is mind paraszt volt, s jelen 
tettei emelték fel; ne vesse hát meg tá,rsát, nemzetét, részel-
tesse azt is a közszabadságlntn (KNE 40 - 41. .Pi1tó gondolat a' 

(i83 



S::abaaságról). - A Thomas-tó! fordított költeményben is (KH 
227.) néhány szép versszak a szegény nép mellett, melynek 
munkája, karja tartja fenn a hatalmon levőt. - Örvendetes 
fordulatot lát a jobbágyság sorsában: „Oldják már Királyok 
szeg6nyek' béklóját" (KNE 32. ), s hozzá J egyzetben: „Maria 
Theresia alatt kezdetett a' P araszt Polgárnak Védelme: ~· már 
Nagy Lelkű Fia II. József alatt fel szabadítattak az Örökös 
Jobbágyság alól."41 (Ez ellen, Orczy maradisága és nemesi el-
fogultsága illusztrálására tévesen szokták idézni 13arcsay egyik 
verses levelének - Szerelmesvitézegytudós magyar fő asszonyságnak 
- ezt a sorát: „Jut eszembe, midőn Urbár' hirdetésén / Nálad 
tántz közt sírtunk Hazánknak esésén" (KNE 132. l.). - A vers 
címe is mutatja, hogy ez nem Orczyhoz szól, hanem Radvánszky 
Jánosnéhoz. N.B. a KNE-ben Barcsaynak nem minden levele 
szól Orczyhoz.'2) Igen szép, meleg szavakkal ajánlja Orczy a 
szegény jobbágyságot gr. Teleki J ózsef figyelmébe, mikor őt 1782 
végén az ugocsai föispánságba beiktatta: „Végre vedd palástod 
alá a szegény paraszt adó fizet() népet, ezen együgyű do hasznos 
szelíd méhetskéket, kik a köz jónak fenn-tartására izzadt hom-
lokkal s véres verejtékkel szolgálják a' Hazát. Ólta lmazd ezeket, 
mint Ország leg-nagyobb kíntsét; ne engedd, súlyos terhe alatt 
le-nyomattasson. "43 Hasonló nyilatkozat ez is (a roppant épüle-
tekre): „a' szegény P arasztságnak veríttéke vagyon tapasztva"; 
királyok emlékoszlopai pusztuláson épülnek; vértől gőzölgő győ
zelem átok a népnek. De Katalin orosz cárné törvénykönyvvel 
épített magának oszlopot örök emlékezetre. „A' le-vertt, le-
t,1.tpodott Emberi Nem fel-emeli le-tsüggesztett foj6t; meg-LörJi 
könybenn-úszó szemeit, és már Ól'zi , víg artzával Hzemlél i, mint 
hlillanak lábáról szomorú békóji."44 - Egyébként ttz Alexovics-
föle Halottas beszédből is ismerjük már nemes, jó szívét szolgáival, 
job!lágyaival szemben. 
ő tehát a politikában sem egyoldalú. Itt is egyensúlyra törek-

sz ik, középre. Intézményeket felborítani nem akar: konzervatív; de 
a, meglevő kereteket józansággal és jósággal igyekszik megtölteni. 

S talán nem is anny.irn a politilrns, mint inkábh a bölci> moralista 
és a szatirikus, didaktik us költő szemóvel 11ézi a társn.dalmi oi:;z 

~ 1 Vö. KNE 177.: „1\lost vagyon kozdcto Arany' Szúzudúnuk." 
1: Berkeszi István: Barcsay levelei Radvánszky Jánoshoz és feleségéhez. 

KisfTÉXXI. 1887. 250-281. 
43 '.\!agyar Hfrmo11d6 1782. 755. (05. luvél. Karátson hava 7.) 
14 Magyar Museum T. 1788- 89. :156- 358. 1. „B óld. Báró Orczy Lőrinh-. 

fordítása. F ols. Ku.thal'ina Oxosz Csítszcl.rnó' Törvény-könyvóhól, m clly 177G. 
l'SZf. Orosz Péter-V :iratt nyomta1 ódof,L" 
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tályok ellentéteit. Vonzalma inkább a szegénységet, az együgyű, 
egyszerű életmódot illeti, mint a nagyurakat. Úr és szegény, városi 
és falusi élet, kereskedés és szántás-vetés viszonyában az utóbbiak 
mellett, dönt,, s némi idillikus eszméuyítésben látja ezeket, núg 
ellentéteiket a szatirikus kölW szemével nézi. 

A nagyurak :45 a szerencse rabjai; nagyságuk terhes, boldogságu-
kat. gond zaval'ja, uraságuk nyugta.lan; unalom, csömör, álmatlan-
ság, henyeség. Jobb volna ket'eAniük a változást„ be-benézni 
lmláHz, gul .vás guny hójáha (Nrt(J?J urakhozz. KH 8ű.) - Udvari 
minis::r.tcr: rab, csúsz ik , hajlong a király előtt, mosolygását lesi: 
ugal a király ebéveJ, hogy kedvében maradjon; arany csilJagért, 
kitüntetésért, fő hadi tisztségért, szemfényvesztő hívságokért, 
nagyok kegyéért fut, fárad, némelyik életét, jószágát adja érte 
(Világi tekínfetek' me(J t·etésér6l. KH 94. ). Ha Fabricius felkelne 
haJottai ból: 

Mit vélne, ha má8nak nézne bárányára, 
Kit nyakába tettok köWfék' módjára (KNE 221.). 

A nagyurak henye, cifra, hívságos városi élete ellen is sok szava 
van (Egy i/júhozz, ki a' ·városi lakást fal1tsinál inkább szereli. 1762. 
KH 97. J.). Tettetett szívesség, feszes unalom,kártyaláz. (Erről kü-
lön is: Quadriliának eredete. KH 115. l. .Az „unalom" eszelte ki, 
megtanított rá elébb egy dámát, aztán egy papot, katonát; ezek 
terjesztették el. Aki érti, annak herceg palotája is nyitva, minden 
Tá1·saságba bemehet, becsületet szerezhet vele.) Pazarló játék; 
tömérdek szolga, még több fogás (külföldi: kár, hogy kicsi1lt sza-
go::i); papiroson idegen étkek Jitániája; abrontsos szoknyák ki-
szorítják az embert, pörös atyafiak némán ülnek egymás mellett; 
nem mernek kacagni; kis asszony alig eszik: „Félti öszve srófolt 
gyenge l<is derekát"; menyecskének 

A' leves ételre nints etyepetyéje, 
Mert fél, ajakának le megy a' festékje 
Más végen ül egy Gróf, mint farkas, úgy eszik', 
Tányér alatt lévő liszta szerint iszik. {102.) 

Nehezen indul a beszéd: emberszólás, aktorok, bálak. Valaki 
énekel (Chloris!). Vacsora után tánc : meJ?üett, anglia, steier, 
furlana, Jengyel. Megeléglik, unatkoznak. Alorcával fedett kor-
helység. Többet ér ennél két jó baráttal mulatni csendesen. Ki-

4" Kff llL is: Genel'ális Belezna.ino.k. 
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egészíti a képet a m6di hajszo.lása (A' mócli. KH J 60.), asszonyok 
cifrálkodása (KNE 41-42.). 

A kereskedé::;t i::; azért elle11zi , mert, ez említeLt hív::;ágokat 
szolgálja, fejleszti . Jöhet sok gazdagság a hajózásból; anglus elviszi 
tokajinkat, csipkét hoz asszonyink búbjára, drága pénzt szed ki 
csecsehecséért; erkiiks vetemedés származhat eJ,hő l ; mire töbh-
ti)hb pérnd (Tokajbann való P.rkezé8 télen. KH 185 - 6.) - N y ng-
talans{bggfd is jár (1. F11!6 gondolat, n' 8 zr1brtdstígd1l: a hnlland nsok-
ról mo11cl0Lt11.lrnt;). 

* 
Mindezekkel szemben az együ(Jy'Ű élet az éí ideálja: a szegénység, 

a falusi élet, a szántás-vetés. 
Ezért fordítja le oly jól, szabadon s melegséggel, Thomas versét 

(A' szegény JJaraszt néphezz beszécl, KH végén), me1y a jó erkölcsöt, 
á rtatln.nságot, egyenességet is a nép közt ismeri fel, s figyelmezteti 
a parasztot, ne irigyelje a nagyokat, mert ő a boldog jgazán; 
idilli festése ennek a boldogságnak (KH 234 - 5.). Az egyi.igyilség 
nemcsak a v::igyonnal szemben érték, lrn,nem a, tudós nyug-
talansághoz képest is; boldogabb, mint a solrnt tud6, két-
ked(); ezt a boldogságot festi egy szüreti képben (Richvaldszlri 
preposl úrnak, KH 70.). Hasonló idiJJi színben látj::i a román 
pásztornép életét (Tokai szüret, KNE 164 - 5.); magn.szt::ilja igen 
jó humorral a cigányok „stoicus" bölcsességét, önmagát meggyőz() 
virtusát, „szent" tiírni tudását st.b. (Vigasztaló beszéd ri' Tz'igrí-
nyol.:hozz. 1702. KH 202.); (holott egyébként a nemzetiségekr()I 
megvetőleg szól: soproni hientzek: KNE 217.; zsidók: KNE 41. ). 

Város helyett tava,c;szal ki l1 Duna-partrn hív j::i barátját: szántók 
fütyiirésznek, piicsirta köszönti a napot, daru is kezdi elh::igyott 
táncát; nagyok nem élvezik a lmjnalt, harmat gyémántja nélkü-
lök szárad; patakok, fölemilék, rigók, völgyek, halmok, fák , 
rétek, nem tetszenek nekik (Generális Beleznainal:. KH 108.): 
„Szánts, vess, ültess, kapálj, forgasd a' baltádat." 

A szántás-vetés ::iz iga?.i hasznos munka; ehhez van kötve mind-
az, mi az együgyű életben testi és lelki egészség. Magát mint 
hadvezért mutatja be aratói között, szemben Barcsay katonai 
foglalkozásával (KNE 149 - 50. : Jlll ezei foglal((,tosságról); Besse-
nyeit is mezei életre csábftj::i a tudomá11yt6l (Bessenyei György-
nek, KNE 244-5.). 

Természetesen: iclealizátá.<Jr.t ez az együgyűnek, de filozófusi 
idealizálás. A mag::i élet- és boldogságeszményét megvalósulva, 
naiv megvalósultságában látja a szegény népben, s elégedettnek 
hiszi. Amit ő magn.sabh szempontból kívánatosnak tart, itt azt 
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természetes fokon készen látja. (Elméjét nem töri megold -
hatatlan problémákon; kincsér t, hívságért nem indul világgá; 
unalom, vagyon, r aug gondja nem emészti; hasznosan. egész-
13égesen közjóra dolgozik. ) Az idealizálás abban van, hogy a 
priori elégedettnek s ártatlannak (erkölcsösnek) tartja (humoros, 
f'cmá.k, „rosfizhifizemű" idealizálás: a cigányok). - Az irodalmi 
népiességnek számosak a forrásn.i. A népnek e f ilozófus i idealizáláHa 
is egy n,zok küziil; s rolcon n, lfolud inál látott pá-<;ztorid illekkel. Né-
piesség elfö~ménye, mert a néppel lélekben való azonosulást 
jelent (nem művészi értelemben, mint Petőfi-Amnynál, hanem 
életfelfogásban, életeszményben). 

Mint minden idealizálása a kivételesnek, ez is szívesen helvc7.i 
eszményét a múltba. Ő maga is elei példáját követi : · 

És módját követvén jámbo1· Eleinknek, 
Hzedem g_viiff1öltseit együgyű életnek. 

(KNE 1!)8.) 

Hajdani, aranykori idi ll : KNE 191. ; Boethius Xll. Hcijdan 
á ltalános volt a tiszta á rtatlanság, de megromlott a társaság 
(l.iJrköltsök' romlásáról. KNE 198.). Vö. Régi, és újabb szerelem. 
1760 (KH 143.): szabad, őszinte, szemérme3 szerelem volt ; csalás, 
horogra ejtés nem volt: 

Új sajt, ham11hann sü lt lapos pogátsátska, 
Eűhől kötött gy iir(í , tzifrázott bototska, 
Ziil<l ág, egy hokréta, veres galandotska, 
V<'ilt. szerelmesek nél szép aján<lékotska. 

A mai nők sok gyarló tulajdonságát ostorozzo. is: A ' niagyar 
Szép ekhezz 1760 (K H 150.); a. Fittó (JOndolat a' Szabadsá(Jrót egy 
helyén pedig (K NE 58.) megmondja, milyen Jegyen az asszonyi 
rend. A „tudós" asszony: K H 187 -8. 

l\lindannak, amit politikai és társadalmi nézetei címén ki-
fejtettünk, centrális kérdése a szabadság problémája volt. Ez 
v ilágosan Já.t ható volt világnézete azon egész szakaszában, mely 
intézményekre, társadalmi osztályokra, szóval a közre vonat-
kozott. A kérdés tulajdonképpen az volt: mint lehet a lehetőleg
több szabadságot biztof;Ítani az embereknek, anélkül, hogy káros 
következményei lennének. Felelet: a hatalom okos és józan meg-
szervezésével (királyság}, s igényeü1k leszállításával (innen a nagy 
igények ostorozása, az együgyíí élet d icsérete). Szabridság, mely<'! 
lw taloni és önszántunl; fékez. 
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Közép szerentsében vagyon a' boldogság, 
:irökép ha kötve ·van e'hezz a' szabad1:1ág, 
Felette valóba~ nintsen állandóság, 
Nem függni senkitől, tsak ez a' királyság. 

(KH III. Generális Beleznainak) 

Vö. „H ogyha akarsz éln i arany szabadságbann, /Magad kíván-
ságát tartsad zabolábann" (Boet,hius XIX.). 

A Loldogság kulcsa tehát a kevésse l megel6gedés. Ezt. a végsé) 
elvei 1öhbszür, szépen megform11lár.z<1 Orczy : 

A' ki lakni ~kar igaz tsendességbenn, 
Szívét ,szorítsa be kisebb kerítés benn. 

' (Bugatzi csárdának tiszteletére. KH 200.) 

Ha k itsiny hat.árbann szívét szoríthatta, 
M~gál;>ann a' nagyra vágyódást fojthatt.a, 
Kint.s szerzéstől józan elméjét el vonta, 
Vélem, : boldog sorsát Hyly Magyar meg fogta . 

(Tokajbann 1:aló érkezés télen. KNE 186.) 

(Vq. Arany: „Földi ember kevéssel beéri, Vágyait, ha kevesebbre 
méri. ")45a 

A lemondást, ami ezzel jár, Orczy derült lélekkel, vidáman hozza 
meg. H agyjuk a jövendőt Istenre ; a szerencse így, vagy úgy 
fordulhat ugyan; de „mind jó, mind gonosz sors Hlik az emberhez" ; 
ma nekem, holnap neked : 

H a hozzám érkezik, nem űzöm magamtól, 
De ha szárnyát veri, s készűl hajlékomtól, 
Eresztem, nem tsüggök adakozását ól, 
J obb sorsot veszek ki saját iszákomból, 

Nem is reménykedem, hogy ismét vegyen fel, 
Lassan takaródzom jó szegénységemmel, 
~é fedem fejemet ép emberségemmel, 
Örömem vegyítve nintsen félelemmel. 

(Nagy 'ltrakhozz. 1759. KH 90.) 

45• Szörényi László figyelmczte1 arTo., hogy e híres tétel Csokcnni-rcminifl7.· 
cencia (l. A tengeti háborúban : „Az rmbcJ· kevéssel m egéri, .Mihelyt kiván-
ságat szükségéhf'7. méri!") . .A szer~·rsztő. Vö.: Tol11ai Y17m o.q cikkév!'l (It. 19] 2. 
61 - 62.). 
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Egész világnézetének végső forrását ekként sa.ját hajlamaiban, 
egyéni lírai, kedélyi szükségletében találjuk meg. Életb&foséSségé 
innen fakad, s ahogy az életet magára nézve jónak látjá "be-
rendezni, azt szeretné ált alánosítani, propagálni: saját egyéni 
életbölcsességét alkalmazza a közre (társadalomra, államra, tudo-
mányra, irodalomra). 

Van egy költeménye: Betsűletes ember' törvénye (KH 42.), mely 
a kifejlett világnézet alapján áilva, mintegy gyakoi'lati élet, 
szabályt nyújt, receptet. Csupa nemesség, elfogulatlanság, méitt.'.: 
letesség, engedékenység, előzékenység, önzetlenség, emberszeretet, 
jóság és türelem. Életbölcsessége a mindennapi élet forgalmában 
aprópénzre váltva. (Összevethető Faludi versével : „Nem mind 
vigasság ami vigasság.") Valószínűleg fordítás ( „honnete hom me "). 

* 
Nyilvánvaló előttünk ez életbölcsesség egyem egysége, lírai 

természete, propagáló energiája és kritikai (szatirikus) szempontja. 
Enélkül nem is lehetne belőle költészet, csak majdnem prózai 
didaxis. Lássuk tehát a költőt s költészetét . · 

* 
Az érzelmi alap. K edélybeli egyensúlyozottság, értelmi be-

avatkozással létesített nyugalom. Ez állandó; változékonyság 
(sem érzelmi színek váltakozása, sem intenzitás fokváltakozása) 
nincs benne. Mégsem színtelen s unalmas, mert sok elem fonódik 
egybe, mintegy állandóan egymásra ható erőtényezőként e ki-
egyenlítettségben: kutató, bíráló ész és csillapító kedély; kiábrán-
dult szemlélet és életkedv; nagy tapasztalat, tudás és igénytelen-
ség; gúny és megértés; függetlenség önérzete és szerénység, rosz-
szallás és mosoly, komolyság és enyelgő, pajkos hajlam; kötött, 
határozott egyéniség és alkalmi idomulékonyság. Mindez együtt-
véve a humor egy nemévé összeolvasztva: vegyes érzelem, de 
összebékített, s mindenkor szemünk láttára összebékült elemek-
ből. Tétlennek, líraiatlannak hinnők felszínre, holott folyvást lírai-
ságát ápolja, táplálja, érvényesíti . Ez érzelmiségnek nincsenek ki-
lengései : minden eleme mindig együtt van, s egymáshoz való 
ellensúlyozó viszonyában érvényesül. Innen, állandó azonossága 
ellenére is, folytonos érdekessége. Enyhe, mérsékelt légkör, mely-
nek állandó hőmérsékletéről a változatlan „bölcsesség" gondos-
kodik. (Sem erőteljes - szenvedélyes - , sem beteges - szenti-
mentális - egyoldalúságba nem ~sík bele.) ~ri,elmi egészség, és 
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természetesség ez; de nem primer, nem naiv és tősgyökeres, hanem 
tudatosan létesített. - Természetességéről maga szól.'6 

Ez ad neki lírai egyéniséget, határozott költői jellemet. 
Amint az egész alap egy mérsékelt kiegyenlítettségben áll, úgy 

elemei sem nyilatkoznak meg önállóan, s éllel. Ha összevetjük 
azokkal, kiktől fordított, általában tompábbnak, halkabbnak 
találjuk. Nem olyan magvas, szentenciózus, mint Boethius; szatí-
rájában kevés a bors, hosszú a lé: nem oly szellemes, éles, vagy 
rosszmájú, mint Voltaire, Boileau, s nem is oly pajkos; derült-
sége, epikureizmusa nem oly aktív lendületű (nem dalszerű), mint 
Horatiusé. Humorban nincs mintaképe, de humora is lanyha, csak 
a mosoly vázlata, mintegy a rosszallást helyettesíti vele, a szatírát, 
vagy a pajkosságot (mikor magát szolgáltatja ki a humor tár-
gyává; s általában, mikor verseiről kicsinylőleg szól47): ez a humor 
inkább csak a gondolatban marad elrejtve. , 

Ez érzelmi alap állandó voltából következik, hogy líraisága nem 
mindig aktuális termék; sokszor csak a megszokás következ-
ménye, versírási attitude, sablon (így a Bugatzi tsárdában, mint 
majd látni fogjuk). 

Ily költészetben az alkalmi tárgy, élmény, médium nem sokat 
szánút: mert valamennyi csak ugyanazon érzésmód megszólalta-
tására szolgáló alkalom. Tárgy szerint osztályozni tehát: nem 
vezetne célra; azzal csak ismételnők világnézete taglalását. 

Ez érzelmiség szülőoka, forrása, inspirálója, fenntartója: a 
konternpláció: szemlélődő attitude, melyben a költő önmagával 
sohasem kizárólagosan, hanem mindig másokhoz, embertársaihoz 
viszonyítva foglalkozik. Ő nem közvetlenül magáról szól, hanem 
az emberr6l, kit vizsgál, figyel, kivel közös rendeltetésűnek tudja 
magát. Moralista; tárgya az ember; s önmaga is csak annyiban, 
mert ő is ember. Vizsgálja az ember célját; útjait, melyeken 
tévelyegve ahhoz igyekszik: bírálja, rosszallja, javallja; gondol-
kozik az ember helyett, az ember számára; figyelmezteti, meg 
akarja győzni, javát célozza; s önmagában példát mutat neki: 
mert hiszen voltaképp önmagát, a maga életbölcsességét vetíti ki 
emberi eszményül. 

•s Ezen munkábann foglaJ,t ve:rshezz: 

Vera, kit taa.k természet tud jól fel találni, 
És nem a.' mesterség szokott hagyigálni: 
Kit pompá.a szavakkal nem illik tzifrálni, 
Mért mégy a.' világbann ilyly módon tzirkálni. (KH 15.) 

47 Tudod, én előttem Poéták kedvesek, 
Kik nagyobb részére furtaák és szelesek. (KH 76.) 
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Ez ad neki lírai célt s költői modort, mely vagy rábeszélés, 
meggyőzni akarás, vagy rosszallás, enyhe szatíra: de minden 
körülmények közt máshoz fordulás. 
Ő nem a magány költője. Nem magányos belemerülés a gondo-

latba, hanem propagálás, költéSi érvelés, kifelé terjeszkedés az 6 
modora. Ezért mondom, hogy moralista. S e kifelé fordulással, 
közlékenységgel menekül gondolkozása szélsőbb lfrai következ-
ményeitfü (szomorúságtól, érzelmességtől): önemésztes, ódai fel-
lobbanásoktól, vagy a mélabú elégikus fájdalmától. Nem úgy, 
mint Berzsenyi, ki szintén az állandót kereste, de nem tudta meg-
találni, vagy megvalósítani. Neki nincsenek is ódái, elégiái.48 

Viszont, bár máshoz fordul, nem szónok, és nem - ebben az 
értelemben sem - ódaköltő. Beszéde csendes társalgás egy meg-
hitt emberével, kiben magához hasonlót sejt, s ilyenkor kedves 
meghitt intimitás hangulatával gazdagodik líraisága (a közös 
meggy6z6dések nyugalmas légköre; példa: Generális Beleznai-
nak). Ez jellemzi Barcsayval való egész levelezését; vagy egy 
ellenkező nézetű, de szintén kedves emberével, kit meg akar 
győzni, saját javára a boldogság útjára terelni, s kit csábít, hív a 
maga meggyőződésének meleg közösségébe (legszebb: Bessenyei 
Györgynek); vagy jóindulatúlag figyelmeztet törekvései, kedv-
telései félszegségére, s szatirikus képpel igyekszik céljától vissza-
vonni (Egy ifjú úrnak, ki hadi életre adLa magát; Egy ifjúlwzz, l~i a' 
városi lakást falusinál inkább szereti). 

Ez az intimitás természetes hangulati formája annak az állandó 
kedélyi (és kedélyes) nyugalmat kereső érzelmi alapnak. Hangos 
szó, szónoklás, nagy közönség nem is volna neki való, elveszne 
benne és általa mindez a halk és diszkrét kedélymozgalom, mely 
csak közelről mutatja meg magát, messziről nézve azonban ér-
zelemtelennek látszanék. 

* 
Attitude-je tehát éppúgy életbeli és életszerű, núnt Amadéé: 

valakihez szólás, vagy írás (levél). Nem irodalmi becsvágy, nem 
művészi elhelyezkedés, szempont, érdek - mint Faludinál. De 
ugyanazon életbeli magatartás mellett nagy a különbség Amadé-

u J 61 mondja. (KH 10.): 
Úgy vegyd, mind találod, 01. nem HiBtoria, 
Épen nem Poema, nem is Elegia, 
Oda. vagy Satyra, nintsen t.i~ulusa, 
Részeg Poétának mázolt papú:osa. 
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hoz képest. Annak pillanatnyi és aktív emócióiboz viszonyítva, 
melyek egy dalszei·ű aposztrof határait alig lépik túl, nála a 
kényelmes, nyugoclt. huzamos szemlélődés és társalgás a jellemző. 

Verseinek műfaját a moudott érzelmi alap és intim célzatú 
társalgó modor együttesen szabják meg. Hogy ez dal nem lehet. 
kétségtelen. Sőt, a.lig lehet a dalhoz szélsőbb ellentétet képzelni. 
Annak atomisztikus zárt egységével szemben itt diszkurzív, fej -
tegető modor, alapYető kompozíció nélkül. Teljesen szabad, meg-
kötetlen belső forma, mint a tári:.ulgás~, \'agy levélé: nyitva 
hagyott szerkezet. Épp ezért nem i1> .,költcml>ny" e szó igazi 
(műfaji) értelmében. 

Mit nevezek itt „költemény"-neld Vagy: a kifejezést megelőző
leg kész lírai egész az ihlet-tartalom: Hrai mag, mely a kifejezésben 
1:sak kifejti magát, kibomlik, tehát ab ovo organizmus: vagy pedig 
céltudatlan megindulás után asszocin.tív módon fejleszti ugyan 
to,ább magát - írás közben jön a.z ihlet éi:; csapong - , de hatá-
rozott és erős érzelmi megállapodáshoz jut el: lírailag bezáródik 
(1. lírai organizmus; 2. lfrai folyamat). Tehát lírailag szerves, vagy 
lírai megkötésbe törekvő (az utóbbira pl. Petőfi: Levél Arany 
Jánoshoz). Ebbon a „költemény" már meg van különböztetve az 
Orczy-föle műfajtól: belső forma, szerkezet dolgában különbözik 
tőle. Viszont a „dal"-tól is el kell határolni: A „költemény" nem 
elemi egység, mint a dal, hanem gondolatilag, vagy érzelmileg 
összetett: lírai egysége, célja, hatása több, mellé-, vagy alárendelt 
tényezőnek közös eredője: értelmi elem is több benne. 

Dalban legelemibb változat: a réja, táncszó; legfejlettebb 
véglet Petőfi: „Itt van az ősz, itt van újra": a „személyes dal ". 

Költeményben legelemibb típus: az epigramma; legszélső határ: 
a „költői levél" olyan fajtája, minőt Petőfit61 idéztem. 

Zá1·t egységű darabot: dalt vagy a mondott értelemben „köl-
teményt" alig is találni nála. 

Mint dal, kivételes jelenség nála. a. Szerelem, és bor (KH 198.). 
Ennek legalábbis dalszerű kezdete van; a modora nem fejtegetés, 
hanem újabb s újabb eleven éreztetése az intonálás attitude-jé-
nek; némi fordulatosság is: hol a pajtáshoz szól, hol állít, hol 
kérdez, hol felszólít, fogadkozik. A maga nemében igen kedves; 
a filozófiai dalok elseje irodalmunkban, a bordal némi halvány 
látszatával. Ez az érzelmiség nem is egészen az övé, itt közelebb 
áll Horatiushoz, mint önmagához (céloz is rá egy másik versében, 
hogy hasonló gondolatokra Horatius pezsdítette (KH 76.). Élénk-
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ségre, pezsdületre is ritkítja párját Orczy versei között. - Formája 
nem a szokott dalforma: hanem párosrímű tizenkettes. 

Egészen dalformában (a verset értve) fordította Horatius egy 
darabját (Hívságok' megvetéséről (KH 92.), s Horatius líraiságának 
eredeti dalszerűségét bizonyítja, hogy ily formában magyar dalnak 
elég jól beillik (l. még KH 94., 134., 196.). 

E horatiusi hatást mutató, vagy belfüe fordított dalszerű dara-
bok kivétel számba mennek Orczynál. .. Bölcsessége", „egy-
ügyűsége" pedig alkalmas lírai alap volna a dalho7.; csakhogy 
temperamentuma, lírai természete nem való ahhoz - ő nem oly 
könnyed, se nem oly koncentráltan lírai, sem oly mély, hogy a dal 
válfajai közül valamelyik megfelelne neki. 

Az említett két dalon kívül figyelmet érdemel még egy Balassa-
modorú (és versformájú) dala. E versforma nem ösztönzője a dal-
ihletnek (mai értelemben „dal "-nak): láttuk Balassánál is; rövid 
sorai ellenére lassú menetű, minden strófája hármas tagolású : 
három párhuzamos pel'iódus; inkább veszteglésre, körülményes 
kifejtésre késztet. E dal: Világi tekíntetek' meg vetéséról (KH 
94. ). Anyaga is dalszeríitlen: megfigyelés, szemlélődés, bfrálgatá-s. 
Ami érzelmi elem van benne, ha különváltan nyilatkozik meg, itt 
is elég dalszerűen hat (első és két utolsó versszak). 

Versforma szerint dalszerű, de fejtegető tartalmú: Nagyság' és 
szeretet' egybenn vetése (KH 134.). i\'.Iaga a cím („egybevetése") 
mutatja dalszerűtlen anyaga természetét. (Versforma szerint dal-
szerű még: Szabad e szerelemről írni vén poétának? (KH 196.) 

Orczy műfaja tehát nem a dal. Mindamellett kevés dalszerű 
darabjai között van egy, a Szerelem és bor, amely az újabb dal-
költészet kezdetei között figyelemre méltó helyet foglal el, mert 
azt a sort kezdi, melynek tetőpontján a Keserű pohár áll (Vörös-
marty). 

Egyébként az itt megemlített néhány darab, ha nem is dal, de 
nem is képviseli Orczy igazi műfaját. Ezek dalszerű költemények: 
többé-kevésbé centrális szerkezetűek: van egy ihlető gondolatuk, 
súlypontjuk: zárt egységek. 

Igazi lfrai költeményt aztán Orczy eredeti darabjai között (a 
mondott értelemben) nemigen találunk. Ellenben többé-kevésbé 
költeményszámba mehetnek Boethius-fordításai (23 darab). 
Többnyire egy-két versszakos gnómaszerű költeménykék, de 
''annak köztük lírailag teltebb darabok is. Bármily szelíd, több-
nyire elégikus, érzelmi tartalmuk, az mégsem szorul háttérbe az 
elmélkedés mögött, s azzal karöltve, azt átjárva ad belső egy-
séget az egyes darn.boknak. 

Eredeti versei között - egyelőre csak a Költeményes H ol;m;it 

693 



,-együk szemügyre - szintén találni ilyen gnóma-féléket: ilyenek 
a Futó gondolatok (KH 235.): bölcs mondások. Ezeken is látni, 
mily kevés a költoményszerűség Orczyban; ha több volna benne. 
epigrammák lennének ezek; ahhoz azonban szerkezeti gond kell 
(éppen az a költeményszerűség jele) s az nincs meg Orczyban. -
Jobb, líraibb, ha nem puszta tétel- vagy mondásszerűleg adja, 
hanem pl. Seneca ajkára adva: legott érzelmi támasztékot (indo-
kot, egységet) nyer, mert egyéni érzelmi állásfoglalásként hat 
(KH 41.). 

Ily bölcs mondások, tanácsok sorozatos egybekapcsolása: 
Szabad M mívesek' törvénye (KH 42.) és Betsűletes ember' törvénye 
(uo.); afféle életreceptek, szabályok; az elsőnek némi zártságot, 
ad a két végső sor: tartalmilag véget jelent (halál), s célt jelöl 
meg (boldogság). A másodiknak még ily formális zártsága sincs; 
ellenben lírai egységet ad neki az az egyéni lelki forma, melyre 
mind e tanácsokból önkéntelen visszakövetkeztetünk. 

Mindezek voltaképp csak küszöbén állnak a költeményműfaj
nak. Viszont néhány verse csak látszatra minősíthető költemény-
nek. Csak fiktív kompozíciója van az Álom a' tudományoknak 
jobb rendbenn való intézéséről c. hosszú versnek (KH 51.) : jelenetezett 
történet; lényegileg azonban (Apolló beszédje) teljesen az Orczy-
féle társalgó vers (essai-vers) műfajába vág. Hasonlóképp abba a 
Történetből talált írás (KH 126.), bár röviden elmélkedik a sze-
rencséről, de valami fiktív szükségszerűséget a<l neki azzal, hogy 
talált írásnak adja ki. Mindezekben külső eszközök pótolják az 
organikus szükségszerűség, az egység, a lírai indokoltság, a belső 
szerkezet, belső forma helyét. 

A gnóma-félék csak a küszöbig jutottak el: az utóbbi darabok 
pedig csak látszólag vannak benn a lírai organizmus műfajában. 
Olyat, mely igazán benne volna, alig is találhatni; vagy nem egé-
szen otthonos ottan, zavaró, kikívánkozó momentumokkal társul, 
vagy pedig már egészen k:imenőben van, azon a határon, hol már 
Orczy saját, essai-műfaja kezdődik. Mégis jelöljük meg ezeket is. 
Ilyenek: 

Világi hívságoknak meg vetéséről (KH 39.): horatiusi hatás; 
voltaképp a viJág és szerencse csalfa csábításairól értekezik, 
példákkal illusztrálva; de ez essai-elem mérsékeltebb benne, s az 
egész darab takarékosabb, semhogy némi kis líraiság költemény-
egységbe ne foglalhatná. Van is az benne, de nem az egészen 
átmenő, hanem csak izoláltan, vagy asszociációképpen, az essai-
elemmel váltakozva (így az első két versszakban); ha ez igy menne 
tovább : szemléletre, tételre mindenkor jönne a lírai visszhang, 
vagyis végig éber inspirálónak, szervező sugallatnak bizonyulna, 
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akkor lenne megnyugtató (költemény). Van később is benne szép 
lírai szakasz (utolsó előtti harmadik versszak): ha ez végezné, a 
lírai záradék végcél gyanánt tűnne fel , de Orczy tovább folytatja. 
Egyik legkölteményszerűbb darabja ez; annál jellemzőbb Orczy 
essai-hajlamára e ki-kizökkenés. 

Jó biztosíték ily kizökkenés ellen a megszólító forma, ha "égig 
meg tudja tartani: abban ugyanis van attitude-beli egység, mi 
egységesen szabályozza a líraiságot is és van benne némi intenzí-
vebb líraiság is. Legszerencsésebb A' rnagyar H azának (KH 48. ). 
Még szemléleteket, tételeket is felszólító formában közöl ; kérdez. 
meg akar győzni, hálaadásra (lírai felemelkedésre) szólít fel, imáL 
ad a hiiza ajkára, végül is áldó kívánságokkal búcsí1zik el tőle. 
E lírai, ritka egyneműség és folytonosság magyarázata a gondolat 
egyetlen mozzanatúsága. s~erencsés kivétel, szép költemény Orczy 
darabjai közt; 1. még: A' rnulandóságról (KH 84.). Ebben csak 
elején, s végén, keretként a megszólító forma; de bent sem merő 
essai: hangulatos szemléletek: 2 - S. versszak; fordulatosság: 
„nézd, ember" - „tí, kjk" - „kinek kíszítétek" - „valylyon" 
- „bár tsak" - „vajba"; végül összefoglaló megállapítás, s utána 
a visszatérő, felszólító keret. Ez is mind élénk lírai részvétel jele, 
s ez ad belső egységet neki. L. még: A' t~endesség' és jó nyugoda-
lom' dítsérete (KH 124.). Ez személyes kezdet után értekező mo-
dorba megy ugyan át, de nztán bizonyos emócióval kerekedik 
felül , felmelegedik, magához a Tsendességhez fordul, s szokatlan 
hévvel fejezi ki ragaszkodását. E fordulat szinte hatá.sosabb, mint-
ha kezdettől fogva ez volna intonálva. Több az essai-szerG elem, 
s tovább várat magára a lírai felmelegedés, de záradékul, költe-
mény-bélyegzőül így is eléggé nyomatékosan: a Nagy urakhozz c. 
versben (KH 86.). Onnan kezdve: „Ide tehát hozzám, boldogok 
serege"; s e záradék magában véve is fordulatos, attitude-ben, 
színben változatos, és kedvesen, közvetlenül egyéni. 

Itt kell megemlékeznünk leghíresebb „költemény"-ér61, a 
Bugatzi tsárdának ti..sz.teletére cím Gről is (KH 199.) .•0 

* 
"E költemény elemzése osa.k vázlatosan van kidolgozva; feltehetőleg 

szabadon adta róla elő felfogását, az alábbi szempontok alapján (K.H.J.): 
Aposztrof ez is. Nem leíró, hanem alkalmi asszociálása a maga tételeinek. 

- Inspiráció egysége? 
Gondolatmenete. (A r eflexió hozzá van erőltetve; sablon. Vö. Barceay.) 
Szemlélet? l - 4. versszak : prózai, drasztikus; hangulat előszele. Nincs 

benne; az 1. versszak csak látszólag ad formai szuggesztiót. Egyetlen leíró 
(rajzoló) a 3. versszak (vázlatos). 
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· Mind e költményszerű darabok a Költeményes Holmiból valók. 
A Két Nagyságos Elme már levél alakú darabjaival is általában 
elüt a Költeményes H olmitól. E külsőség is mutatja, hogy a Két 
Nagyságos Elnie általában más műfaj darabjaival van tele. Azért, 
hogy levél, m6g lehetne a mondott értelemben „költemény", de 
legnagyobbrészt nem az. Némelyik ugyan a levélforma ellenére 
bizonyos egységes, szerves koncepciót mutat fel, föleg a rövidebbje; 
viszont a rövidség oka néha az, hogy a kiadás csak levél-részletet 
közöl (egy stb. -vel zárva) : valószínűleg épp a személyesebb, a 
nem fejtegető részletet hagyva el. Leginkább költeményszerűek 
még azon darabok, melyek valamely személyes élmény alkalmá-
ból írattak Barcsayhoz. Ilyenek főképp a folyószabályozással való 
megbízatásával függenek össze: Tol~ajbann való érkezés télben 
(184.); kivételesen alkalomszerű Orczy darabjai közt; festve a 
kép is, mely kitárul előtte: téli táj , mely alatt képzeli a nyári, elmúlt 
látványt (szőlő), s képzeli - ldkeletre gondolva - , mi dolga lesz 
neki itten; s ez elképzelés már kész cselekvő formában megy 
végbe (elméletben már foglalkozott feladatával): s magát neki 
nem való sürgő-forgó munkában érzi már; ehhez képest termé-
szetszerűleg fejlik ki tovább az egész művelet ha~ztalanságáról 
való gondolkozása: a kereskedés ellen; visszatérés, ragaszkodólag, 
ahhoz, ami a magyarnak úgyis megvan, s végül axiómaszerű 
megállapodás a maga világnézeténél (melynek ez utolsó versszak 
egyik legszerencsésebb összefoglalása). Kerek egész: nem „verses 
levél", hanem valóban „költői levél": vagyis költemény, melyet 
levélként küldött el barátjának. 

Kisebb arányú az A zon útazásról: kedves, humoros, öniróniás, 
egy sóhaj terjedelmű epigrammaféle. Ebben is, mint az előbbi
ben Orczy kedves enyhesége. Nem prózai, nyers kifejezésben 
könnyebbít bosszúságán, hanem humoros (enyhén humoros) ön-
szemlélettel. Így különösen Ugyan azon útazásábann gerjedett érzés 
(187.) e. darabjában: képzeletben K olumbuszhoz s az antik 
költészet hajós-mítoszbeli, költészetbeli hőseihez hasonlítgatja 
magát : mindazoknak volt érdemes, kitűzött céljok (aranygyapjú, 

.Urai lendület a. végén, de ez mái· a. reflexió alapján á ll. Legsikerültebb az 
utolsó versszak: a, szemlélet konkrétumához igazodik; jó kívánság, bizonyo~ 
lírai kapcsolat a. tárggyal. 

A z értelem akadozása: 
Egy föld lyuk melletted, ott van a' tsábító(3. vsz.) - Mitjelent? 
Noha nem szaladnak el tévedt kuJtsokért (6. vsz.) 
Sétáló folyosók paloták' mért,éke (8. vsz.) 

Emocionális keret: aposztrof - ruogütköző kórdés - ~zemléleli - kivételes 
ellentétek - reflexiós következtetés - érzelmi következtetés. 



Helena, Dido) : ő semmi effélét nem keres. Ebben benne van, 
hogy csak „muszájból" csinálja, s e kénytelen-kelletlen munkával 
járó érzés, valamint vilárrnézete is, de egyik sem nyersen ki-
mondva, hanem mint alapérzés, melyből a költemény koncepciója 
ered. Zárul aztán egy futólagos önszemlélettel, melyben céltalan 
jövés-menése van bemutatva, s lfraj odafordulással társához, kinek 
ezt levélként írja. 

Panasz (213.). Ismét elemibb arányú : saját bántó tapasztalat 
(nem kapta meg fáradságáért a három falut - ez mintegy fo-
nákja a Pázmán lovag esetének) : s ebből tömör általánosítás az 
országos bajra (pap, katona, idegen fajtájú kereskedő hízik mi-
nálunk). (Az „Arany kalász" kifejezés itt először?) 

Megint panasz (213.). Ez a magában zsörtölődő Orczyt mu-
tatja. l\fint mindig, itt is megvan (elöl) az enyhén humoros ön-
bemutatás; ehhez mint ellentét, elképzelve az udvari ember 
kényelme, aki nevetve rendeli ki Orczyt ilyen nem neki való 
munkára: ez is élénken megjelenítve, nem pedig közö11séges 
bosszús modorban kimondva; beszélteti, mintegy gondolkodtatja 
ezt az „udvarit'', ironikusan beleszőve az egész terv anyagi meg-
alapozatlanságát is és ironikusan ábrándoztatva a terv kip:ondoló-
ját a kereskedelem nagy kilátásáról. Kár, hogy a vége ellanyhul, 
mikor pedig humorosan nekilendült. („lárma lesz egy egész 
Országbann") : egy „mire való"-jelentésű strófával végzi , melyben 
immár józanul, prózailag s előbbi lendületéből kiesve ítél az egész 
dologról a maga világnézete szerint (nem „sablon" itt, mint a 
Bugatzi T sárdában, mert a gondolat itt csakugyan összefügg az 
előzményekkel; de törés van a költő i á.llapotban; abból kiesik a 
prózai valóságba) . 

Mind e darabok „levelek"; de a levélforma nem foly be a műfaj 
meghatározásába; a forma ellenére legkölteményszerűbb darabjai 
ezek Orczy11ak. Az elmélkedés, fejtegetés nem törzsük; a világ-
nézetével, életbölcsességével nem egyező munkára kényszerített 
Orczynak lírai, magával való foglalkozásai ezek: humoros ön-
szemlélet, enyhén ironikus képzelet termékei. Diszkrét érzelem-
megnyilatkozások, alkalomszerűek, bensőleg kerek kis egészek; 
s a költő vonzó egyéniségét egész szeretetreméltó kedvességében 
mutatják. Irodalomtörténeti érdekük az, hogy az élményen ala-
puló, személyesen aktuális (alkalmi) liraiságnak első képviselői 
k özé tartoznak az újabb lírában. Van efféle Balassánál is: de al-
kalomszerűsége többnyire csak indíték. Itt az alkalomtól meg-
határozott személyiség a maga időponthoz kötött líraiságával 
teljesen megnyilatkozik. Orczy, a nti jó ismerősünk, itt sem más, 
mint egyébkor; egyénisége ugyanaz, de szokatlan helyzetbe ke-



rülve, s arra személyesen reagálva. Kedvessé és újszerűvé teszi 
e személyes líraiságot az önszemlélet (a bosszankodást költőileg 
felváltó humoros vagy enyhén ironikus önszemlélet) mozzanata. 

Van még néhány költeményszerű d8'ab a Két Nagyságos Elmé-
ben, de ezek vagy nem oly teljes értelemben élményszerűek, 
vagy - bár belső egységük megvan - líraiságuk lanyhább, vagy 
a szó igazi értelmében inkább levelek, mint költemények; vagy 
pedig egyszerű alkalmi darabok. 

Alkalmiak: Felséges Mária T erézia' halálára (235.); - Más 
ugyane,zen Felségnek emlékezetére (237.). - Amannak szerkezeti 
súlyt Mária Terézia megszólaltatása ad, ki áldólag búcsúzik ma-
gyarjaitól, ennek az a fohásszerű fordulat, mellyel a költő a 
megboldogult közbenjárását kéri. - Másnemű alkalom: Ameriká-
bann kezdődött háború' elején (234.). Ez alkalom tulajdonképpen 
csalódást jelent az embereknek a civilizáció nemes céljait illetőleg; 
a költőnek igazolás régi meggyőződése felől; de nem egyszerűen 
konstatálja ezt, hanem a most csalódottak lírai álláspontjára 
helyezkedik. - Tanulság levonására használ egy más alkalmat: 
Föld ín.dúlás Bétsbenn (179.). 

Levélírói alkalomszerűség ezekben: Mikor egymást el tévesz-
tették egymást keresvén (200.). Egy kettejükkel történt dolog utó-
lagos megbeszélése; de e privát érdektől egyetemesebbre megy 
át. - Panasz az öregségr6l (215. ). Barátja kérdésére felel. Gondolat-
formára, részint tartalomra, hangulatra is egybevethető Ber-
zsenyi szép versével: a Levéltöredék barátnémhoz cíművel. De az 
csakugyan tiszta költészetté emelkedik fel a levél értesítő modorá-
ból: hangulatos ön.szemléletté. Orczy is megüti e hangot, de 
vissza-visszazökken a prózaiba, a levélbe, s csakugyan értesít„vele 
újabban történt nemigen költői eseményről. 

Végül az alkalom szintén levélbeli téma, de egyszerűen csak 
egy harci jelenet elképzelésére ösztönzi: Törökkel való ütközet' 
képe (178. ). Ez csakugyan nem több a címnél. Puszta leírás, mely-
nek semmi látható indoka nincs; lírailag gyökértelen darab; s ön-
magában véve mint ábrázolat, nem önálló értékű; leírás rendje, 
részletek hierarchiája, mozgások célbafutása - stb. adhatna ily 
ábrázolatnak öncélt, szerkezeti nyomatékot, életszerűséget. Ez 
itt nincs meg. J ó példa arra a negatívumra, melyet a Bugatzi 
Tsárdával kapcsolatban magyaráztam: a nem költői, a puszta 
leírásra . .Az ilyen kép le sincs zárva, keretbe sincs foglalva, nincs 
semmi fogódzója. Lehet is, hogy csak levékészlet. Így is érdekel-
het egy levélíró barátot, de mást nem. Levélszerű darab a Költe-
ményes Holmiban is akad: Salamon' egyik versére gondolat (119.); 
Egy ifjú úrnak, ki hadi életre adta magát (121. ). 
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Egy-két dal, néhány, a mi definíciónk szerinti lírai költemény: 
összesen vagy tíz darab, melyekről szólottunk, műfajilag is kivéte-
lesek Orczy költészetében. A dalra temperamentuma nemigen alkal-
mas: nem a pillanatok lírikusa ő, s nem a tiszta érzelemé; líraiságá-
nak nem rendeli alá magát, csak élvezi szelídebb hullámzásait, de 
maga evez rajta, nem ábrándos önfeledtségben, hanem bár kedé-
lyes, de mindenkor józan céltudatossággal. Líraisága csak szelíden 
ringatja csónakát, s ő élvezi is ezt, mosolyogva fogadja, mert nincs 
mitől aggódnia; viharos tengerre ő nem száll ki, ily szelíd vizeken 
pedig nyugodtan gondolkodhat. Azt is mondhatnám - ismert 
dologra célozva - , hogy még szabályozatlan, zátonyos vizekre 
nem szeret kiszállani; bátorságos, csendes tavakat szeret, melye-
ken kedélye s gondolkodása együtt ringatózhat, míg jólesik neki, 
azután pedig partján tetszés szerint kiköthet, többnyire ugyanazon 
neki kedves helyen, melyről elindult volt. 

E diszpozíciója nem a dalban s nem a lírai költeményben 
találhatta meg a maga természetes műfaját, hanem abban a mű
fajban, melyet talán verses essa·i-nek vagy essai-versnek nevez-
hetünk. Az „essai" tulajdonképpen egy szempontból való hozzá-
szólás valamely tárgyhoz (mint kritikai műfaj); a verses vagy 
költői essai-ben ez az egyszempontúság mást jelent, mint kritikai 
párjában; nem a probléma, az érdeklődés egyszempontúságát; 
hanem egyéni kedélyt, líraiságot, világnézetet, mely egy tárgy 
alkalmából, egy tárgyhoz való hozzászólással kifejezi magát. 1\íint 
említettem, a felvilágosodás irodalmának kedvenc műfaja a 
„mélanges" címen kötetbe hordott essai, a „pieces fugitives". 
Ezeknek nemcsak egyenként, hanem egész gyűjteményüknek az 
új világnézet azonossága ad egyneműséget, egységet. Az egység 
nem szerkezeti jelenség itten, hanem világnézeti alap; az ily 
értelemben vett essai nem okvetlenül műalkotás, de szubjektív 
(lírai, kedélyi) alapú társalgás, fejtegetés, elmefuttatás, kl'itika, 
melynek különösebb ér téket a világnézetében magát jellemző 
egyéniség adhat. Egyik specifikus válfaja a verses levél, mely 
szintén sokféle lehet ugyan, de lehet a mondott értelemben essai-
szerű is. 

Nos, Orczy költészetének - ba ma nem is legismertebb vagy 
tetszőbb, de mindenesetre - legsajátabb műfaji formája ez a 
verses essai. Költeményszerú (kivételes) darabjaiban (melyek ma, 
a lírai költészet nagy fejlettsége idején, nekünk inkább tetszenek, 
mind amaz essai-félék) szintén lépten-nyomon találkoztunk essai-
bajlamokkal, amin főképp fejtegetést, bíráló hozzászólást, értekező 
attitude-öt, ítélést - szóval bizonyos elmemt1veletet értettünk. 
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Nem mondhatni, hogy a lírai költészettől általában idegen 
volna az értelmi beavatkozás, s hogy a.z csupa magára hagyott 
érzelem volna. Megvan mindkét irányban az egyoldalú véglet 
(didaxis és hangulat-dal), de a gondolkodás és érzelem összeszövő
désénok végtelen változatai lehetnek. Akár egy csupa lehellet-
szerű dalocska is lehet mólyen járó, megelőző gondolkodás ered-
ménye, de érzelmi eredménye; viszont értelmi műveletnek, akár 
értekezésnek is lehet érzelmi vagy kedélyi alapja s kísérete. Orczy 
verseiben, mint láttuk, ritka a kettő teljes összeolvadása; s még 
ritkább az érzelem kizárólagos vezetéS szerepe. 

De ismerjük világnézetét, s tudjuk, hogy azt nem puszta 
kritikai gondolkodással, hanem kedélybeli szükségletei irányí-
tásával, azok kielégítésére s ellenőrzése mellett alakította ki. 
Hiszen hívságnak ítéli magát a versírást is, de szeret versben 
ennek hívságos voltáról elmélkedni, társalogni. Így e világnézet 
hol egyik, hol másik elemének vagy éppen lényegének kifejtésekor 
is mindig ott van e lírai alap, értekező essai-modorából is át-
sugárzik hőforrása: a kedély. Hiszen gondolatait, következtetéseit 
szántszándékkal megállítja ott, hol kedélyszükségletét ( „lelki 
tsendesség és jó nyugodalom") meghaladná, hol kedélyére zavaró 
hatású lenne; láttuk akár némi szelíd ellentmondások árán is 
egyensúlyra való törekvését mind magára, mind pedig azokra 
irányulólag, kikkel érintkezésben áll. Nem is „tanköltészet" az 
övé, a szó rideg értelmében, hanem „bölcs társalgás" . A „bölcs" 
szónak van valami érzelmi árnyalata is, kivált Orczy értelmében, 
hiszen épp azt az embert jelenti, ki érzelmi életét belátással tudja 
gondozni, ápolni; a ,.társalgás" pedig magával hozza „intim" 
jellegét: hangulati velejárója van. - Vö. mint ily meghitt hangu-
latú modort az elbeszélő nemben : Himfyét : „ülj mellém a kandal-
lóhoz." 

Az Orczy-féle verses essai-nek tehát kedélybeli gyökerei vannak, 
s fejtegető modorához - társalgás - szintén tartozik valami 
lírai tényező, lírai kíséret: intimitás hangulata (vö. a Generális 
Beleznainak első versszaka. : mennyi egyezés közöttük!). Épp e 
lírai (bármily diszkrét, de mégis valóságos lírai) jellegük külön-
bözteti meg igen előnyösen a csakhamar nagyon elszaporodott, 
későbbi verses levelektől, melyek igen sokszor merő prózai értesí-
tések . Orczy nem versíró, mint amazok ilyenkor, hanem költői 
egyéniség. Egész kis külön világ az ő költészete, melybe, ha egy-
szer hozzá tudtuk hangolni magunkat, később is szívesen be-
belépünk. Mert bár magát külön nem rajzolgatja, mégis határozott 
vonású, eleven egyéni élet fogad ott bennünket, mely mindent a 
maga hasonlóságára formált. 
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Felsorolom ez „essai-versek" közül a jelentősebbeket. Leg-
terjedelmesebb: Futó gondolat a' Szabadságról. 

A Költeményes Holmiban: Álom a' tudományoknak jobb rendbenn 
való intézéséről: jelenetező formában; de Apolló beszéde éppen az-
ért, mer t nem Orczy mondja, túlságosan is essai-szerű. 

Richvaldszki prepost úrnak: szüreti kép - az egyszer('Í ember 
boldog - minket elménk nyugtalanít - te is mennyit fáradsz, 
hogy megcáfold az eretnekségeket; fel is sorolja, mi mindent olvas 
el Richvaldszki, gondolata egész térképét ; - én Horatiusszal tar-
tok, kit éppen most olvastam : éljünk vígan ; Salamon is azt tanítja: 
minden hívság; - úgy is van : s bizonyítgatja, hogy „oldhatat-
lan mese ember az embernek" - eleget fáradtál; pihenj, élvezd 
hátralevő idődet . 

Szívbéli sóhaitás a' Böltseség utánn. Ezt a máir 1765 előtt 
megírt versét küldi Bessenyeinek válaszul, ki azt a Bessenyei 
György Társaságában ki is adta. A levél 1772. jan. 10-én kelt; de 
a vers, kivéve egy-két akkor, alkalmilag eléje írt strófát, núnt 
látni, már előbb készen volt. - Tárgya: nem a tudomány az 
ember célja, hanem a bölcsesség. 

Egy ifjúhozz, ki a' városi lakást fal'llsinál inkább szereti: a városi 
élet szatirikus ábrázolása. 

Generális Beleznainak: magányosság, intim barátság, kisigényű-
ségről társalgás. l.VIintája annak az „intimitásnak". 

Quadriliánalc eredete 
Egy ifiú úrnak, ki hadi életre adta magát 
A' Szerentsének valóságos képe 
Szerelem és Szerentse' küszködése 
Régi, és újabb szerelem 
A' magyar Szépekhezz 
A' módi (egészen rövid különben) 
Vigasztaló beszéd a' Tzigányokhozz 
(A Költeményes Holmiból ilyenek némely fordításai is: Voltaire: 

Barátságos beszédje egy úrnak a' káplánjával; Boileau : Embe1·i 
nemzet' gyalázatia; Egy megmátkásodott ifiúnak; Thomas: A.' sze-
géwy paraszt néphezz beszéd.) 

A Két Nagyságos Elmében legjelentékenyebbek: 
M ezei foglalatosságról 
Tokai szüret 
A' Szerentse 
Jövendölés, ha nem hibáz 
Ártatlan falusi életnek ábrázolása 
Két barátnak hosszú útra vabó vándorlása 
A' menynyk6 hárító dárdákról 
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Soproni H ientzek 
Richvaldszki György apátúrnak neve' napjára 
Nints igaz gyönyörűség a' nagyok között 
T sillag néző Sajnovics' és Hell' hibái tzáfoltatnak 
Bessenyei G-!Jörgynek 

Am i e műfajt a „Urai költemény"-hez képest jellemzi, az szer -
kezotbeli megkötetlensége. Hozzó..szólás ez valamely tárgyhoz, de 
nem összefoglaló, hanem diszkurzív módon; van követhet() gon-
dolatmenete, de annak egyes mozzanatai nem viszonyíttatnak 
egymáshoz valamely szerkezeti szempont szerint, hanem szabadon 
követik egymást, úgy, mint a társalgá-s vagy levélírás esetlegeiben. 
Természetes, hogy e szabadság nem jelent elkalandozást; vagy a 
tál'gy , vagy a kedély, vagy a felfogás egyneműsége legalábbis 
asszociatív folytonosságot ad a gondolatmenetnek. A gondolat 
halad, szabadon kerülgeti, vizsgálgatja a maga tárgyát, útközi 
ihletektől, a kedély szabad fordulataitól is szívesen befolyásol-
tatja, ösztönözteti magát. Nincs benne koncentráltság; s ami így 
létrejő, nem valami szerves műalkotás. Azt mondhatnám: ihletéből 
hiányzik az az elem, mely a műalkotásnak alaki előképét is magá-
ban rejti: az alak- vagy mGihlet (ha így nevezhető). Az ihlet itt 
alig egyéb, mint a hozzá-szólás szükségérzete, de nincs benne eleve 
adva (mint a magban) mindaz a potencia, ami az egész mű létre-
hozásában részt vesz. Az ihlet csak indít, s kedély és értelem 
dolga, hogy az indulá-s módjából asszociatív módon t ovább-
haladjon. Az ihlet tehát itt egyszerűen beszélgetésre való hangolt-
ságot jelent ; a versírás pedig huzamos rögtönzést. Érdeket több-
féle tényező adhat az ilyen alkotásnak : eleven kedély, ötlet, 
szellem, elmeél, meglepő fordulat; de adhat a higgadt bölcsesség 
is, mely éppoly ritka s éppoly eredeti, mint az előbb említettek 
lehetnek. 

Anyaga többféleképpen alakulhat ki (mert az kialakul versírás 
közben, s nincs ab ovo adva). Lehet a vers egy tétel illusztrálása 
(pl. Nints igaz gyönyörűség a' nagyok között), akkor az absztrakt-
nak folytonos, többszörös konkretizálásában van érdeke. Ki-
alakulhat fordítva is: konkrét szemléletekből, vagy egyenként 
megvitatott tételekből mehet át általánosba. De absztraháló 
gondolkodás (elveket leszűrő bölcsesség) és részletszemlélet általá-
ban a legkülönfélébb és szabadabb módon váltogatják egymást, 
folynak ki egymásból és vissza. A gondolkodás művelete maga 
az, ami itt szemünk előtt folyik le, teljes életszerűségóben: nyers 
anyagával, eszközeivel, változó attitude-jeivel, asszociatív járulé-
kaival (mik közt nem egy lírai természetű), s eredményeivel 
(tételszerű és lelki eredményeivel}, megállapodásaival együtt. Nem 
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egy kisebb vagy nagyobb arányú elemibb, vagy összetettebb lírai 
gondolat a vers összes anyaga, hanem maga a gondolkodás lírailag 
színezett s ma(fa megújuló lirai ösztönöktől tovább- és végighajtott 
folyamata. 

S e részben, Orczy gondolatszövésében, éppen higgadtsága, 
bölcs nyugalma, kedélyben s ítéletben mértéktartása az érdekes 
és vonzó. Mert (említettem), ez éppoly kivételeR adomány, mint 
a ruganyos élénkség, hevesebb temperamentum vagy szellemes-
ség. Ezt a mérsékletet ui. (mint már szó volt róJa) éppúgy lírai 
tényezők eredményezik, mint ellenkezőjét: lírai erők, sokszor 
ellentétesek, kiegyenlítődése ez, s egyensúlyozó játékuk minden 
alkalommal előttünk megy végbe. Az önmérsékletben rejlő erő 
egy cseppet sem líraiatlanabb a korlátot nem tűrő indulatnál. 

Ez a lírai egyéniség érezteti magát folyvá.st Orczy essai-szerű 
verseiben, s ez ad nekik költői értéket. Ez vonz bennünket is 
hozzá, s okozza, hogy sokszor avult, a miénkkel ellenkező 
gondolatai s ítéletei fejtegetése közben sem kevésbé kedves reánk 
nézve, mint egyébkor.so 

Formailag nézve három csoportban tárgyalhatók ez essai-k. 
A fejtegető (essai-) forma (értekezés) legtisztábban meglátszik az 
elsőben, melybe témaszerű fejtegetéseket sorolok. A má.sodik 
csoportbeliek valakihez szólanak, mégpedig valamely t ípus egy 
képviselőjéhez vagy az egész típushoz; ez formailag beszéd (de 
nom szónoki). Végül egy jó ismerőshöz, társhoz szól a harmadik-
ban; ezek a társalgó essai-k. - Líraiságra a második és főképp a 
harmadik már formai ösztönzéseinél fogva is több alkalmat ad. 
Mindamellett az első, mely forma sze1·int puszta értekezés egy 
témáról, korántsem líraiatlan. Külön típus a „Futó gondolat a' 
Szabadságról". 

I . Értekezés. Csaknem kizárólag a Költeményes Holmiban; 
aminthogy a J(ét Nagyságos Elme természetszerűleg a harmadik 
változat magába foglalója. Ez elsőbe sorolom: Szívbéli sóhajtás 
a' Böltseség után (79.), Quadriliának eredete (115.), A.' Szerentsének 
valóságos képe ( 128.), Szerelem és Szerentse' küszködése ( 13 7.), 
Régi, és újabb szerelem, (143.), A.' módi (160.) ; a Két Nagyságos 
Elméből pedig: A.' Szerentse (167.), Nints igaz gyönyörűség a' 
nagyok között (228.). 

Mindezekben, azt mondhatni, az „ér tekezés" sohasem absztrakt 

~Minthogy már kevés az időnk, m egelégedtem e műfaj változatnak ily 
általános jellomzésével. Némely kedves va.gy jellemző részletekre legalább 
futtában még utalni fogok, s líraisága mibenlétét, jellegét is meghatározom 
végül, de lássunk legalább egy-két példát az itt kifejtettekre. (H orváú1 
János lapszéü m egjegyzése.) 
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menetű, mint a prózai értekezésben. Hanem rokon részletek tö-
megével konkrét illusztrálása a tételnek, érzékeltetése egy igaz-
ságnak; érzelmi állásfoglalás eleve megvan, s ez (lírai elfogultság) 
kezdettől fogva befolyásolja az „értekezést", végül peclig minclig 
önállóan is megnyilatkozik. 

Közlésmódjában sem érvelő okfejtés, hanem költői formák; a 
a képzelet szerepe; jellemzés, illusztráló ábrázolás, példázat, meg-
személyesítés (költött történet). 

J ellernzésre, ábrázolásra példák : 
A rn6di. Ez az „atom" ebben a műfajban. Ironikus hangú jellem-

zés, semmi külön lírai nyomaték, sem intonálásában, sem záradé-
kul. „Puszta értekezés", bár legkisebb terjedelmű. Semmi össze-
foglalás. - :Minthogy e fejtegetések többnyire elvont fogalmakról 
szólnak (szerencse, szerelem): a jellemzés egyúttal megszemélyesí-
téssel jár, bár csak lappangó módon is. - A' Szerentsének valóságos 
képe. A szerencse jellemzése itt abból áll, hogy szeszélyes műveit 
tömérdek konkrét utalással felsorolja (halmozott részletezés): egy 
abszraktum helyett azt elemi erővel, hatalmasan kiéreztető rokon 
konréktumok tömege. Majd másik oldalra néz: festi az embereket, 
kikkel a szerencse játékait űzi. Itt a szatirikus; újabb szempont a 
moralistáé, ki a szerencse után kapkodók indítékait leplezi le 
(nagyi·avágyás, irigység). Végüh bölcs, ő maga szólítja meg a 
Szerencsét, s a költő saját álláspontja így lírailag zárja a darabot. 
- R égi, és újabb szerelem. Eleve megadja a magalfrai állásfoglalá-
sát (első versszak) s ily elfogultsággal jellemzi a hajdani szerelmet; 
csupa negatívumokkal (nem olyan volt, mint a mai); ami pedig 
pozitív ábrázolás, az költői gyönyörködés a naivban. A mai szerel-
met jellemezve is, elfogultan vissza-visszakap a múltba, s olykor 
itt is negatív viszonyítással él. Ezután igazi értekező fordulatot 
látszik venni: e mainak a genezisét kezdi adni: Paris volt az első; 
de kiderül, hogy ezzel már megkezdődött lírai állásfoglalásának 
elkülönülése, mert szójátékkal Párizs városának a rossz példáját 
idézi maga elé, ahhoz fordul, jellemzi romlottságát („gáláns szere-
lem": csábító, buja stb.); hovatovább nem Párizshoz, hanem egy 
bizonyos emberhez szól, kiben e szorelem képviselőjét látja, s kor-
holja, fodcli, inti, téríti őt a maga eszményére, az „igaz szeretetre". 
- Szívbéli sóliajtás a' Böltseség után: tulajdonképpen „Tudomány 
és böltsesség" címet viselhetne, mert az a témája. Ezt már részle-
tesen ismerjük. Menete: mi mindent próbál, mer az elme (s e fel-
sorolásban a makro- és mikrokozmosz, mint tömérdek izgató 
problémák tárgya nagy nyomatékkal érvényesül) - de homály-
bau marad - a sokféle vallás is az elme (tudomány) tehetetlensé-
gét bizonyítja - a legkiválóbbja is csak kétséget talált - Salamon 
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mutatta meg, mi a helyes - a kevély tudomány helyeit bölcsesség 
kell - ahhoz fohászkodik. A leginktíhb „ér•elő" a?. említettek 
közt; de okfej1 ése lfrai, t i. eleve olfogul(,; előre tudja a végit, s 
ahhoz hangolva érvel. 

:hilindannyi ban tehát: lírai elfogultság; halmozott konkrétu-
mokkal való jellemzés, ábrázolás; s (A' módi kivételével) végül 
a líraiság önálló, tiszta kiválása, s ezzel a fejteget() folyamat meg-
nyugvása. 

Költött történetre (példázat, el l>cRzélés) példák: 
A kártyajátékról vn.16 ítéletének közlése helyett egy türténetet 

talál ki, hogy hogyan és ki eszelte ki a kártyajátékot s hogy ter-
jesztette el: Quadriliának eredete. Mint hogy e fikció hőse absztrakt 
fogalom: az Unalom, maga a történet sem lehet eléggé konkrét, 
de szatirikus él van benne fonákáról a társaság ellen. - Jobb: 
Szerelem. és Szerentse' küszködése: afféle „mese", mint a GyuJai-
féle A szél és a nap. Előbb a Szerencse látja el minden jóval a kisze-
melt ifjút; majd mikor ez szerelmes les7., visszavonja tőle javait, 
s várja, hogy elpár·toljon a szerelemtől, de az hű marad hozzá. s 
maga adja meg e lu tasító válaszát n, 8zerencsének. (A nagy nyoma-
tékli részletezés .itt is figyelemre méltó.) - Még jobban indul: 
A' Szerentse (KNE!): ez „minn,p'' történt n. bécsi bástyákon. J ó 
leírás a hullám7.Ó tarka közönségréíl; közte sétál a Szerencse is; 
de nincs eléggé élő alnkként felléptetve; l E dig az volna a gondolat, 
hogy mi mindent hall magáról séta közben, s hogy kotródik el végül 
szégyenkezve. De Orczyhan efféle „helséí forma" iránt (mi epig-
rammai szellemet kíván) nincs érz<Sk. Ahelyett ink:íhh egy öreg 
bácsival mondat cl foWle mindent (pedig kedve:; konkréL miliő
ben az is : háza oWtt n. pn.don); beszéde e lső fele johh, rnely hen a 
járókelőket egyenként mutogatja H l o{~lcázza. 

II. B eszéd. Nem szc>lok arról, n.mit 'T'homas-ból fordított. -
Az idevalókban típushoz vagy annak képviselőjéhez szól. Közös 
tulajdonságokat lát, miket nem helyesel, szembeállítja velük a 
maga eszményét, vagy kigúnyolja őket. Meggyőzni, lebeszélni 
akar. A valakihe7. szólás itt még csak f iktív, költői forma, attitude. 
De 07. már maga kiragaclja a puszta él'tekező modorból. 

Egy típus-képv ise lőhöz fordul pl., mikor „egy ifjúhoz" szól, ki 
a várost jobb szereti a falunál (97.), vn.gy aki „hadi életre adta ma-
gát" (121.). :Mindkét esetben képet fest, szatil'íkus szándékkal, hogy 
elriassza az ifjút. J obh az előbbi, buzogóbb a szatfrai és ábrázoló 
verve, s lírai önállóságra jut benne végül, ellentétképp a maga 
társaság-eszménye: a baráti intimitás (ez az, mi a III. csoportbe-
Jiekben érvényesül). A kép, mit a városi életről fest, j6, eleven, 
de alighanem idegen m intn. után kés:üilt . 
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Egy egész nemet szólít meg A' magyar szépekhezz (150.). Előbb 
elmond ról uk (részletesen) minden rosszat (állhatatlanság, sze-
szély, képmutatás stb.), majd, ijedtséget színlelve, jót is: de itt 
is (enyhén) csípős: a n()k adnak munkát az emhernek (ipar, 
kereRkedés - hogy ölt.özköd he8senek stb.). Enged ő sokat a n6i 
természetnek, de aztán megmondja, mit kíván afölött (háziasság, 
gazdálkodás, nevelés): magasztalja az ilyet. Szatíra a valóságról, 
buzdítás az eszményire. Végü l, mint rendesen, személyefl vonzalma 
külön kifejezése. 

V igasztrtló beszéd a' T zigányokhozz (202. ). Líraisága legkomp-
lexebb Orczy darabjaié közt. Telletó magasztalás színében festi 
az elíté lendő, de így már csak humorosan felfogott valót. A cél ui. 
nem korholás, nem meggyőzés. Nem is azokhoz szól tulajdonkép-
pen, akikhez intézi, hanem nekünk, kik olvassu k s elértjük. 
Beszéd formájában voltaképp humoros jellemzés. (Ez komplexsége 
második eleme.) Fonákjára fordítása 11. maga bölcsességének: csak-
nem travesztiája: egy parodisztikus a.lakra ruházza azt át. Ot·czy 
B olond l stókja ez (vö. Arany, PetíHi). - Menete: előbh drasztikus 
igazságok (népek sepreje stb.); <~ztán - fordulattal - fonák ma-
gasztalás (meg tudja győzn i magát a cigány; Seneca, Diogenes, a 
szentek erényei; p óldá i n. bölcsnek; istenben bíznak: mintegy 
szándékos félreértés „faisant de nécessité vertu " . Vö. Pázmán lo-
vag humorával, mikor a bolond faggatja); - a világ nem méltá-
nyolja erényeiket; sl>t türvónyt hoznak ellenük, holott király, or-
szág, vallás ellen ők sosem izgn.ttak (a „töl'vény", melyre céloz, 
letelepedésre kényszet·íti őket; itt derül ki a vers aktualitása, s 
ennek elgondolása csak fokozza. szemünkben humora értékét); -
végül: vigasztalás, csn.knem. Berzsenyi patetikus modorában 
{„csak így jár minden a7. ég a ltLtt") : vá.ltozás, múlanclóság, törté-
nelmi példák (Trója, Babilon stb.), márpedig a cigányok sohse 
fénylettek ennyire (drasztikus célzás közben: Nagy-Idára); sebaj! 
van jó is a törvényben: nagy polcra emeli őket a király, minden 
lehet belőlök: gróf, báró, nemes stb.; - végül felhívás : jöjj bé 
faluvégről (közbeszúrva megint egy célzást tolvaj voltuha). 

Legjobb tehát, lirailag legteltebb a „beszéd" ez utolsó esetben, 
mikor ui. a beszéd-forma csak humoros fikció s olyanul is árulja: 
nem ahhoz beszél, akihez forma szerint szól, ha nem az olvasóhoz: 
tetteti magát, s a cigányt is maszkírozza. Színlelés és akaratlan 
kimondott drasztikus iga;.:ságok humorosan bujkáló játéka. 

A cigány a magyar költészetben kivételes alak; neki szabad sok 
minden; mit másban szigorral ostoroznának, őbenne elnézik, 
megmosolyogják, legfeljebb imitt-amott a körmére koppantanak. 
Nem \'Csz ik komolyn.n, megvetik , s mégis a legbecsesehbel ajándé-
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ko;t,zák meg: humorba öltöztetéssol. Komplex szempontok a róla 
valú felfogásba1i. l~ felfogásnak igaz költfü kifejezést Orczy adott 
először; s szemléletét végtelenül kedvessé teszi az említett játékos 
félreértés, mellyel a cigányt saját életbölcsessége vallójának teszi 
meg. Ez ad egyszersmind valóban személyes ízt humorának s te-
szi azt szelídsége mellett is méllyé. 

Egyébként a „beszéd"-forma, ha egyfelől önkéntelen fokozhatja 
az essai-eJem mellett a lírait, másfelől moralizálásra, oktatásra, 
prédikálásra is csábíthatna. Orczyt, mint láttuk, nem csábítja 
erre ; sőt inkább valóban költői , humoros és szatirikus ábrázolásra 
készteti. Maga a „beszéd"-forma, a tömeghez szólás nem is az ő 
sajátja; annak pátosza nem az övé; sőt, úgy látszik, e forma fel-
vevése már magában véve humoros önszemléletet jelent neki, s ha-
sonló modorú tárgyi szemléletre hangolja. 

III. T ársalgás. A Költeményes Holmiból kettő tartozik ide: 
Richvaldszki prepost úrnak és Generális Beleznainak; a K ét Nagy-
ságos Elme felsorolt darabjai pedig csekély kivétellel (A' Szeren-
tse", Nints igaz gyönyörűség a' nagyok között) mind idevalók. 

Lírailag az essai-félék közül ez a csoport felel meg legjobban 
Orczy egyéniségének: a meghitt bensőség hangulatával. S mégis 
(de épp azért is) az essai-elem is ezekben legjelentékenyebb s 
legnagyobb arányú; bár éppen a társalgás nagyobb szabadsága 
folytán (kivált egy-egy levélre válaszolva) az essai-elem nagymér-
tékben fel is szívódhat (pl. teljesen képbe megy át). 

Ezekben a témán kívül a „társ" is ihlető szerepet játszik, lévén 
az (nem, mint a „beszéd "-ben) valóságos élő személy, ismerős; és 
részben „alkalom" is. Ennélfogva az előadás modora változato-
sabb, fordulatosabb, mint más darabokban; másfelől az essai-
szerű fejtegetés is veszít általános tanítás, „igazsághirdetés" jel-
legéből: e meghitt viszonylatban a költő személyesebb ragaszko-
dással fejezi ki azt. - Ugyancsak e meghitt modor teszi lehetővé 
az asszociáció nagyobb szabadságát, kényelmét. 

Hol egy, hol más erényére idézhetni jeles példát az említettek 
közül (sajnos, most már csak futólag). 

A társalgás intim hangulatosságára példa: Generális Beleznai-
nak: melyhez - mint a kisigényűség dicséretéhez - e modor fö-
löttébb illik is. Némi kis tavaszi képpel időponthoz is van kötve, 
s a természethez való vo1nalma is benne kedves képpel kifejezve. 
Egyébként az essai-elem benne igen jelentékeny és több szempon-
tú: többek közt visszapillantás a hajdani bölcsekre; példák (Gábor, 
J ózsef) az ellenkező felfogás hívságára. Végül meleg, intim lírai 
záradék a „társhoz", melyben a költemény lelke, sugalmazója jut 
kifejezésre. 
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A gondolatmenet részletező kényelme, változatos nnyaga, 
szemléleti és kedélyi asszociációinak többszörös váltakozása; az 
egész fejtegetés aktualitása (szüreti l<épből kiindulva.): Ricln:aldszki 
1Jrepost úrnak (menetét vlízolva. l. föntebb). 

A Két Nagyságos Elme utolsó darabja: Be8senyei Györgynek: 
Orczy legklasszikusabb (ti. őt legteljesebben s költőibben kifejezé.5) 
darabjai egyike. E III. csoportban méltó társa a Richvaldszki pre-
post úrnak és a Generális Beleznainak címűeknek. A Richvaldszki-
hoz írottal együtt pedig világnézete két szélső elemét (a profánt és 
valJásost) fejezi ki. Amabban pajkosabb, enyelgőbb, ebben elmé-
lyedőbb, bölcsen érzelmesebb hajlamait. Ez egyik legszebb műve 
Orczynak - ha nem a legszebb; s szimbolikus jelentőséggel áll a 
kötet végén. Igazolása az ő bölcsességének a Bessenyeiével szem-
ben. Lényege, tartalma szerint igazi essai: végigmegy társa egész 
tanulmányán, s kimutatja, hogy nem találta meg, amit keresett. 
Egy utolsó, megható felszólítás, hívás Bessenyeihez, a maga meg-
győződésébe, bölcsessége közösségébe; igazi férfias részvét és sze-
retet hangján, s nemcsak abszrakt képpel mutogatva e célt, hanem 
vonzó életképül festve meg azt. Némi férfiasan elégikus hang. Az 
Orczy-féle bölcsesség itt a baráti részvét melegétől van áthatva. -
Rokon jellegű: Két barátnak hosszú iítra való vándorlása. Bejárja 
újra a gondolat egész útját, melyet Barcsayval bejárt (vö. Ma-
dách); mintegy nagy összefoglalásként, végszóként (ha nem is 
utolsó levele Barcsayboz). Az előbbih011 az ellenkező, itt az egyező 
feJfogású baráthoz szól. Itt a barát folytat nem egészen kedvére 
való életet (harc stb.); neki az volt kedves idő, amit Orczyval 
töltött, s kedves gondolat, nmit Orczyval szövögetett. Most ezen 
mind végigmegy Orczy: a témák, tárgyak, problémák hosszú 
sorozata ez s puszta változatosságuk lírai érdekű. Közben képpé 
simul s szeretettel vesztegel nála. Mind e közös „vándorlá.<mknak" 
elég haszna lesz: 

Ha böltsen rendelvén életünk' folyását, 
Víg artzával nézzük annak el múlását. 
Azonbann míg el jön éltünk' vég órája, 

Szolgáljunk Köz jónak Nagy Lelkek' módjára. 

Záró felszólítás Barcsayhoz: harcoljon vígan, vitézül, győzzön, s 
aztán jöjjön vissza őhozzá: megtalálja őt kertjében, terepély vén 
fa árnyékában; ott várja őt, jámbor eleink módjára szedvén 
gyümölcseit együgyű életnek. 

Kedves, aktuális képzeWdéssel ad magáról önszemléletet 
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Barcsay katonai foglalkozására : vezérkedésére célozva, s arról 
kívánva szólni, hogy miben gyakoroltassanak a katonák - amint 
aratóit vezérli: M ezei foglalatosságról: lappangó szembeállítás 
egyszersmind a hasznos szántás-vetés meg a katonai foglalkozás 
közt. Fő értéke e humoros önszemlélet. Essai-elem egyébként is 
kevés benne. 

Az essai-elem több-kevesebb felszívódása pl. ezekben: T okai 
szüret: Barcsay levelére reflektálva, ki képet festett a Hegy-
aljáról, belemegy a játékba, s a szüreti szerelmeskedéseket elég 
kedves mitológiai fikcióval ábrázolja le. Ebből megy át, de szin-
tén ábrázolásban maradva az együgyű szerelem vonzó bemutatá-
sára (Venus az oláh pásztoroknál). Az egészben némi rokokó-
kedvesség. Több az essai-elem, de végül képbe tömörül az Ártatlan 
falits'i életnek ábrázolásában. Kedves, egyénített kép: az ő mé-
hészc. 

Némely rnás darabnak inkább csak Orczy gondolkodásmódja 
szempontjából van érdeke (a mennykőhárítóról, a soproni hien-
tzekrűl, Sajnovics és Hell hibáiról); aRichvaldszki György apátúrnak 
neve' napjára címűnek szintén (király, szabadság): de ez egyúttal 
mint nagyobb arány ú essai is számot tesz. 

E „társalgó" essai-típus Orczy legsajátabb műfaja. S ha ma már 
kelendőbbek nála a Szerelem, és bor meg a Bugatzi tsárdának 
tiszteletére, az onnan van, mert azok neki kivételesen újszerű 
darabjai. De aki az igazi Orczyt keresi és szoroti, az ezeknól a 
valóban nagyarány ú, meleg, nemes szÍv\rel s bölcs elmével írt 
essaiknél fog megállapodni. 

* 
Nem szóltunk a leghossza.bbról: a ]l'iblÓ gondolat lt' Szabadsúyról 

címűről. Ez csak a legnagyobb, de nem a legjobb. Ily nagyarányú, 
több fejezetre oszló essai határozottabb kompozíciót, a részletekben 
következetesebb ogyneműsóget kívánna, mint aminőre Orczy 
képes. Itt a gondolatmenet alkalmi kit6rései zavarnak. A líraiság, 
az alapjában véve azonos tárgy körül fejezetenként külön színű 
s érdekes kevésbé lehet. „Pajtás hoz" szól ugyan („társalgás"): 
de iJy könnyű anyagon ez intim modor kevésbé ér vényesülhet. 
Végül: valószínűlog nem is egészen a magáé. 

* 
Orczy a felvilágosodás első költője; de el nem szakad egészen 

a múlttól. Átmenet. Ízlés dolgában is többszeríi. Van benne 
barokk maradvány (Álom), van rokokó idillikus hajlam (hajdani 
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szerelem ; oláh pásztoroknál Vonus; Arkád.ia stb.).51 Sőt magát a 
felvilágosodás problémáit is idillikus módon egyezteti ki a hagyo-
mányossal. Első, ki az antik költ6szet nagyjai közül Ovidius 
helyett Horatiushoz fordul. Régibb magyar költők közül Balassa-, 
Beniczky-nyomokat mutat; Koháryt is. De formában Gyöngyösi 
h(ve; s ugyanakkor Voltaire stb. tanítványa (de önálló). 

A Gyöngyösi-forma legjobban illik lírai egyéniségéhez (nem dal-
forma; essai-beli részletező felsorolásra, párhuzamos-halmozásra 
alkalmas). Jól versel; s Gyöngyösiné! annyiban jobban, mert nem 

51 Hajdani szerelem: 

Új sajt, hrunuburu1 sWL lu,pos pogát.sálska, 
Fűből kötött gyűrű, tzifráwtt bototske., 
Zöld ág, egy bokréta, veres galandotska, 
Vólt szerelmeseknél szóp e.jándékotska. (KH 145.} 

Oláh pásztoroknál Venus: 

Arkádia.: 
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Ezekhezz hát Vénwi nóha le éi·kezik, 
Vélek forrásoknál erdőn mula.tozik, 
Juhotskáknál gyapjút fony, és nevetkczik, 
Sokszor barlangjokbann Fiával férkezik. (KNE 165.) 

O! melyly boldog vala ottan mule.tásunk, 
Bú 's gond nólkűl való szabados lakásunk! 
Melyly édes e' szelíd nép közL ma1·adásunk, 
Szent lévén és tiszta egyező vágyásunk! 
Nappal a.' dombokon 6rzöttük nyájunkat, 
Estve a' zöld mohán meg leltük társunkat. 
Tekéztünk, játszottwlli Pá{)ztor Bujtárokkal, 
Délbenn patakoki·a mentünk Húgainkknl. 
Nád sípon danoltuk a' tiszta. szerelmet, 
Igy Cizénk szívünktől epesztő gyötrelmet. 
Nem vala még akkor sem Király, sem Tanáts, 
Kapitány, vagy Hadnagy, sem Kultsár, sem Szakáts. 
Ha1'8ogó trombita nem hallott világbann, 
Kardot se koholt még senki a' hámorbann. 
Nem is valánk rabja sok buta szokásnak, 
Kit nyomorúlt ember tart uraUwdásnak. 
Ott Szabadság Öröm együtt ölelkeztek, 
Szerelmet, vígságot bennünk ébresztcLtek. 
0 édes árnyékok! AdGádi dombotskák: 
Hol vagytok? hol vngynak a' birke j uholskák? 
Kiket vfgadozva bé hajtván tanyára., 
Sűrű édes tejet adtak vatsorá.ra. 
Do roelyly hamar el múlt ilyly gyönyörűsógünk! 
Mind álom: felejtsük méltó gyötrődésünk'. (KNE 191-2.) 



a vers a vezére, hanem mindig a gondolat. Sohasem üres; felesleg, 
pótlék ritka nála. Ezt a négyrímű verset ő képezte ki a diszkurzív 
gondolkodás vitelére, de ugyanakkor újat is kezdett s hagyott 
örökül a nálánál élénkebb, modernebb temperamentumra (páros 
rím). 

VerseJésében a gondolat vozet. Sablonos versmondalfani képlet 
(közölés) d tka kjvéteJ nála.; ellenben van enjambement. M.agál>an 
a verselésben nem oly ügyes ugyan, mint Gyöngyösi. A gondolat 
hangsúlya nem mindenkor érvényesül; ritmus és mondat kereke 
nem mindig jár együtt : zökög néha; Gyöngyösi erény-hibái itt-
ott nála is; olykor verspótlék; rím-metafora. Költői nyelve sem 
gazdag: képes beszédben nem bővelkedik : de bizonyos esetekben 
halrnozó metaforákkal él; s van képzelete: nem annyira beszéd-
formáló, mint emlékező, részletezve látó.52 

r.: EnjumbomenL: 

A' hold t.e sztwudru. ny<il, fogy, idojébenn, 
Tőled van, Jiogy nyárbann gyükornk épségbcun 
Vagynak, el he1-vndnak őszi l1ideg dérbenn, 
S a.' fa fel öltözik Lo.vus1.kor zöldébcrm. (KH 24.) 

i\fennyei székedből IC' ki az eg<•ket 
Fundált.ad, ercszszed el6<lbo ezeket, ... (KH 25.) 

Kyári mulatozó Őseid' KastéljtH 
Cflesárok' tsíno&l.bb Rcsidcntiáját 
R endeléd olyly lwlynok, hol az Oskolájál 
Venné ~crucsi l lcncl, 'a élet/ rcgu1tíjú.L. (KII i;:q 
Elől ment valamit, ezen osztcndókbcnn 
Tndomany népednól, do egész fényebenn 
Nom juthatott, kötve 1rn11·adol.t íüggóbcno, 
Mert elme nem mono s\'.a.badon tüzóbenn. (KH U4.) 
Bár maga Apolló k oszol"l'.11, fujodl>onn 
Nyomjon, bé orcs:t.szcn Zll.rL sekrestyéjéb01111, 
Mit. nyertél gyötl'Clrnes munka' mélységébenn? 
Bizonytaltutságnuk jnt(~I ürvényéhcnn. (KH 77.) 

A gondolut hangsúlya nc-m mimh•nlcor érvényesül: 

Ha, a' mit cl vdlél, az m•m l>otsűltolik, 
Halmozot,t 1·aga1lmú11y ke\'ésnck lartat.ik, 
Szegénység húzadlól lgy rwm ln\ríllatik, 
Meri. lsak, ki nem kJvún, gazdagnak mon<latik. (Kll ~n.) 

lJul Lalá lod L!:lon t.jú.L Jiív Ji'abriciusnak? 
Temet6 h elyét hol leled fol Oatónak? 
Sok Királyi , Hadi, Egyht\.zi Nagyolu1ak, 
Kik tündöklötLonek, mondd meg, most hol vagyno.k. (KH 32.) 
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Ritmus és mondti.t kereke nem minclig já.r együtt, zökög néha: 

Verspótlék: 

Rímszó : 

Tsikósok' Oltárja, Juhász' Kápolnája, 
Betyárok' Ba.dangja, Ringyoknak Tanyája, 
Bolhák' Egereknek, Békák' Palotája, 
Dongó légy', Darázsok' Szúnyogok' Bá1·kája! (KH 199.) 

Semmi pompa nintsen, semmi elevenség, 
Semmi tűz szavakbann, sem nagyobb el'ősség, 
Alszik a' te Musád, nintsen benne szépség, 
Nem tudom, mitől jött reád e' betegség. (KR 16.) 

Minden tudomúny1·a e' nép alkalmatos, 
Noha kitsint fejes 's néha tsodálatos, 
Légy tsak Theresia I eb b enn állhatat,os, 
Nem lészen cbbenn is Magyar akaraws. (KH 67.) 

Hibáknak játékja balgatag paraszt nép! 
Kinek frígységet okoz az úri kép, 
Nem tudod, szegényke, miből áll ezen pép, 
Ha tudod, meg nem fog nyilván e' gonosz lép. (KR J 07.) 

Így va.n, így vólt, így lesz az Asszonyok' <lolga, 
Férjetek nálatok tsak nyomorúlt szolga, 
Mért eresztett által t iteket a' Volga, 
Jobban vólna talán a' férfiak' dolga. (KH 153.) 

I{ím-metafol'a: 

A' mit bí akartok, aka.rja egész nép, 
A' 1·út, a' kedvetlen általatok lesz szép, 
Vagyon tí bennetek valami édes pép, 
Melyly minket fogva tart, mint madaruL a' lép. (KH 154.) 

K épes beszédet jegyzetben magyaráz : 

Hagyd el révészélrnek böszke seregeket (a), 
J;Iagyd el saj ttól büdös hering keresőket (b}, 
Es a' szabaclságtól részegűlL széleket (e}, 
Térj le s:t.egloiembcu, nú.Jum Légy böltsekéL. 

(a) Ht, az Ánglusok értctődm: k. (b) HL a' Hollandusok. (r:) Itt, a' H elvé-
t.usok. (KH 5a.) 

Halmozó metafora: 

Tsikósok' Oltárja, Juhász' Kápolnája, 
Betyárok' Barlangja, Ringyoknak Tanyája, 
Bolhák' E gereknek, Békák' Palotája, 
Dongó légy', Darázsok' Szúnyogok' Bárkája! (KH 199.) 

Emlékező, részletezve látó : KH 152, KNE 231, 240. 1. sLb. 
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Természetesen, előkelő fesztelenséggel választékos. Bár durva 
szó akad, s kizökkent, mert nem művészi ellenőrzés vezet i.53 

De igenis, tud magvas, tömör lenni, gondolatébresztő . 54 

63 Nyilván Minervának ki csLél kedvéből, 
Cadentiád roszúl dúdorog fejedből, 
Simetria nélkűl büfögsz részegségből, 
Ki vetnek, el higyed, Parnassus' hegyéből. (KH 17.) 

Dorgálj ha.rag nélkül, útálj hízelkedést. (KH 43.) 

MosL göclörbonn bánnak fel puffadt dögöket.. (KH 49.) 

J;fagyd cl sajttól büdös h ering keresőket (b) 
Es o.' szalmclságtól részegűlt széleket (e) ... (Iül 53.) 

Kurvává t,é t,tctni Király' L eányának. (KIT 214.) 

SJ Szerencsés jelző: 

Udvarnak inm1ló múló nagyságába1m . .. (KH 4 1.) 

AbszLrakt vaskosan, de jól kifejezve: 1. 39. sz. jegyzet {„Mit, használ . .. ") 

Mert más a' tudomány, más pedig böltsesség, 
Nagyobb ebbenn, mint a' másbann, az erősség, 
Ez hasznos, szükséges : az tsak külső szépség, 
Az virág, ez gyümölcs, ilylyen a' klilömbség. 

Tudomány kívűl van, böltsesség lélekbenn, 
'S igazán mutatja„ mi lakik emberben : 
Amaz, egen, földön, mulat a' ki.ilsőkbenn, 
A' belső böltsesség visz egyedű! menynybenn. (KH liO.) 

Tömör szóját,ék: 

Az is félvti vélve tsak oda m ehetet,t, 
Honnan a' kétsége könynyebben téd1cLeLL. (KH 82.) 

Jó, tömör, képzeloLin<líLú sor : 

Oklhatatlan mose ember az embernek. (KII 78.) 

De ember magának még is legfőbb titok. (IIB 80.) 

Csak annyit hörpentsünk édes pohá1·ából ... (KH 83.) 

Elég nagy t udomány, ha jól tudunk élni. (KH 83.) 
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Igénytelen nemesség és egyszerüség: formában, lélekben egy-
aránt. 

Ta1·talmas, ritmusos felsorolái;: 

714 

Mclyly elöttünk moz'og log gyengébu bogárka, 
Az égbenn repdeső legkisebb madárka, 
Ft"t, fa gyökér, virág, az égi karika, 
l\IIclyly tsodára. való el rejtett parLéka! (Kli 78.) 

Ám az i<lő, föld, fa, mezők is ny1,1.gos,-,n.ak, 
Ezek télbelll).. halnak, és mélyen alus:r..nak, 
Tavaszkor fel kelvén ismét virágoznak, 
Embcd elmének imígyen példáznak. (KH 78.) 

Búr tsak ember két száz cszLcn<.löL Ól'huLne, 
Még is kevélységnek áldozni leh etne, 
Nyo.mol'úságibóJ jo)Jban vergőcllwtne, 
SzorongaLásitól inkább menekeclne. (KH 85.) 

Magábann tér, kii;sebb világ' épűletéL, 
A"' embert,, és ennek tsodálatos testét, 
Vizsgálja mind külső, mind belső tetemét, 
l'crt,zét„ ízíl, véról, dc log inkább lelkét. (KH 80.) 

T1m::r~ó, lllászó, járó, repdeső állatok, 
Ezek is előtte el zárott lakatok, 
Vagynak ilylyen módon mindenütt tsak gántsok, 
De ember magának m ég is legfőbb titok. (KH 80.) 



GYENIS VILMOS 

A XVIII. SZÁZAD Al\TEKDOTÁJ ÁRÓL 

A magyar széppróza gyakran emlegetett „anekdotjzmusá" -nak 
kevéssé ismert, jóformán ismeretlen eredetére kérdezve, ismétel-
ten rámutatott az irodalomtörténeti kutatás, hogy ennek a XIX. 
században virágkorát élő, majd túlburjánzó irodalmi anekdotiz-
musnak gyökereit „ valahol a XVIII. században, a rokokóba ágyaz-
va" kellene keresnünk, illetve lehetne megtalálnunk.1 E „gyöke-
rek", mondhatnánk nagyon sok frányú gyökérzet feltárása még 
nem történt meg. Ezúttal a XVIII. századi „valahol" problémáit 
érintve, részben az „anekdota" korabeli jelenlétét és minémű
ségét kívánom áttekintően vázolni, részben az anekdota egyik 
fontos ágazatának részleteire szeretném a figyelmet ráirányítani. 

Az „anekdotát" általánosságban mint rövid, tömör és velős 
történetet, apró, de az újdonság erejével ható esetet tartjuk szá-
mon, amelyben pletykás, bizalmas, kevesek által ismert esemé-
nyeket adnak elő. Ha időben az anekdota. születéséhez megy ünk 
vjssza, mindinkább előtűnik annak titkos, rejtegetnivaló, nyil-
vánosságnak nem szánt, kiada.tlan és kiadhatatlan jeJlege. (Ine-
dita = anekdota.) Legtöbbször adott személyhez és időhöz köt-
ve találjuk, ami mégsem zárja ki rendkívül vándorló tulajdon-
ságát s ennek következtében egy-egy motívumának nemzetközi 
elterjedését. Általába.n valamely különösen figyelemreméltó, ér-
dekes, mulatságos vagy csúfondáros, tréfás vagy botrányos epi-
zódot ragad k i az életből, mely humorral és komikummal járhat 
együtt. De a szomorú, á.m jellemző ei:;etek éppen úgy tárgyai lehet-
nek. A csattanó nem létfeltétele, noha fejlődésének újabb szakasza 
együtt jár azzal. Alapvető jgénye, hogy az élet megfigyelése mun-
káljon benne, s jellemző erejével az emberi tulajdonságok lényegét 
ragadja meg. Szereplői többnyire nem nagyságukban, hatalmuk 
teljében tlínnek fel, hanem csak egyszerű emberi mivoltu.kban. 

1 Diószegi András: Klasszikus novella, mai novella. ILK l 96a. 54G - 54 7. 
- BartaJános:Mikszáth-problémák.ItK1961. 301. -Bm·ibrwe: A magyar 
széppróza születése. Híd l 964. 199. - Uó.: A próza szabadsághaJ·ca. Hí<l 
1962. 692. 
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Felvillantott képeiben az utókor vagy a kortárs megláthatja az 
adott kor történelmi vagy társadalmi keresztmetszetét. Jelleg-
zetessége, hogy éltetője a szóbeli előadás, s tulajdonképpen ez az 
előadási forma alakította ki műformáját.2 

Mint látható, az anekdota fogalmába igen sokféle elem bele-
tartozik, amelyek az idők folyamán egyik vagy másik irányba 
kisarkosodva más-más eredményt produkáltak. Az anekdota 
helyek és idők szerint különféle változatokban jelentkezhet. Eleve 
el kell határolnunk azonban a vicctől, az élctől és mindenféle 
mókától, de még az adomától is. Vizsgálatainkban az a típus 
jöhet számításba, ahol a kisarkosodási folyamat még nem érkezett 
el végéhez, s a különféle jegyek teljes forrongásukban szabad 
lehetőséget kínálnak. 

Az anekdotának három, irodalomszociológia ilag is megkülön-
böztetett válfaja ismert: a népi eredetű folklór anekdota, az arisz-
tokratikus-nemesi típus és a polgári , novellisztikus változat. 
A népi (fratlan) anekdota beáramlása az írott ü·odalomba szorosan 
kapcsolódik az elbeszélő próza kialakulásához. A népköltészet 
valamennyi műfaja közül az anekdotának jut e tekintetben a leg-
főbb szerep. Az elbeszélő mindenkor két kézzel merített az anek-
dota folklór-hagyományaiból. Ma már bizonyított tény, hogy a 
novella kezdetei - akár Boccacciónál, akár másoknál - „el-
választhatatlanok az irodalom és folklór szimbiózisától. " 3 Kelet-
Közép-Európában s így hazánkban is, ahol a sajátos társadalmi 
fejlődés következtében hosszú ideig a folklór és a „magas" kultúra 
átme11etében jelentkező műfajok állhattak előtérben, különösen 
erőteljes a folklór-anekdota hatása még a xvm. században is. 
Nem utolsósorban pedig a magyar anekdota sokszor igen mély 
valóságfeltáró ereje a műfaj népi eredetéből érthető meg.4 

Az anekdota azo11ban nemcsak egyszerűen népi, paraszti 

: A hagyományos anekdota közhasználatban levő fogalmának részletezése, 
hazai múltjának vázolása, valamint n emzetközi kapcsolatainak vizsgálata 
j elenleg nem lehet foladat-unk. Az idevágó szakirodalom s benne főleg Gyöl'gy 
Lajos munkái viszonylag kielégítő alapot adnak témakfü'ü.nk háLlieréhoz: 
György Lajos: A magyar anekdota t;örténete és egyetemes lmpcsolaLai. Bp„ 
l 934. - U6: Az anekdota. A magyarság Néprajza Bp., 1935. III. 148-182. 
- Uú: Világjáró anekdoták. Bp„ 1938. - Turóczi-T1·ostler József: Az anek-
dota. H.ealizmus és irodalomt;örténet. Bp., 1946. (Hét kis laJlulmány.) -
'l'óth Béla: Magyar anekdotakincs. Bevezető. Bp„ 1898. - B ékés István: 
Új magyar anekdotakincs. Előszó. Bp„ 1963. - Szalay Károly: A magyar 
szatíra száz éve, Bp„ 1966. - Kolozsvári Gmndpierre Emil: Elmés mulat-
ságok. Bp., 1955. Előszó, 5. 

3 Ortutay G11ula: Bevezető a H elikon e. folyóirat Irodalom és folklór e. 
számához. (Vö.: Thompson ott idézett eredmén~rci\·e l. ) 1967. évf. 226. 

4 K irály I stván: Mikszáth Kálmán. Bp„ 1952. 85. 
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hagyományokból fejlődik , hanem hovatovább a feudal izmussal 
szembeforduló, feltörekvő polgárság látásmódjától meghatározva, 
osztály- és társadalomszatírával bővülve jut el abba a stádiumba, 
ahol a kisepika igazi részét képezheti. Csak egy későbbi periódus-
ban válik az anekdota az at·isztokrácia életének jellegzetes kel-
lékévé. A nemesi kúriák anekdotázó légköre kétségtelenül Mária 
Terézia korában kezd kialakulni, de távol áll még a századvég és 
különösen a XIX. század táblabírói, dzsentri vi lágának divatos 
műfajától. J\fint a nemesi literatúrának gyakorta használt egy-
szerű kisepikai műfaja, n.z n.nekdotaéppen hogy csak meghonosodni 
kezdett ekkoriban. 

Évszázadok folyamán a magyar anekdotahagyomány különböző 
típusai alakultak ki, amelyeknek szórványos megörökitését a 
kódexii·odalomtól kezdve a XVI - XVII. századi prédikációs 
irodalom betétjéig és egyéb műfajok epizódjáig gondosan feltárta 
György Lajos A magyar anekdota története című munkájában. 
Tudunk valamelyest a hazai anekdota hosszú ideje tar tó élőszó
beli, szórakoztató funkciójáról is. A XVIII. századra tehát ki-
alakult az anekdota művelésének eléggé széles körű gyakorlata, 
ami az újabb előrelépés számára a legtermészetesebb alapul szol-
gált. A kiépült hazai hagyományba ekkorra már annyira beillesz-
kedtek a nemzetközi anekdotakincs vándorló elemei, hogy erede-
tüket teljes homály takarta. 

Minden b izonnyal nagy fontosságúnak kell látnunk ebben az 
örökségben az egyetemes reneszánsz facetiák, schwankok és más 
anekdotai formák térhódítását, s bennük Poggio, .Arlotto, Gonella, 
Hans Sacbs, Bebel és sok más szerzőnek vagy gyííjtőnek hatását.5 

A XVIII. század anekdotája azonban ezekkel a forrásokkal köz-
vetlenül már nem érintkezik; vagy az újabb európai anekdota-
gyűjtemények vannak már szeme előtt, vagy pedig, ami az 
értékesebbik oldalt jelenti számunkra, az élet valóságából vett 
témák kisepikai egységei valósulnak meg. Ez utóbbi, „eredeti"-
változat természetesen a mind ez ideig felhalmozódott, sok össze-
tevőjű anekdotahagyományra támaszkodik, s innét kap indítást. 
Az új anekdota a továbbiakban ezzel a hagyománnyal teljesen 
szabadon bánik, mégpedig úgy, hogy a valóságból merített téma. 
csorbát alig szenved. 

Közép- és Kelet-Európában a XVIII. század felvilágosodá"8t és 

5 Györ(J'lJ Lajos már idézett művein túlmenően : Poggio és Arlotto-elemek 
a magyar anekdota irodalomban. Budapesti Szemle 1929. 56. - U6: Magyar 
anekdotáink Naszreddin kapcsolatai. Kolozsvár, 1933, 54. U6.: Eulenspiegel 
magyar nyomai. Kolo7.svár, 1932. 41.- Uó.: Anekdoták forrásai. It 1929 
98. - U6: Tárgyt-Ort,énet,i jegyezetek. H 1933. 47. 
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erőteljesebb polgári törekvéseket megelőző, válságos, átmeneti 
időszaka megfelelő körülményeket nyt'.1jtott az új igényű anek-
dotikus kisepika virágzásához. Hazai viszonylatban a század első 
felének s közepének szélcsendes, politikai viharoktól kevéssé zak-
latott, de feszültségekkel teli időszaka kedvezett az anekdota 
térnyerésének. A történelemformáló szándékok kényszerű el-
csendesedése után a mulatságos rövid történetek, a népszerű 
kisepika különböző termékei szemlátomást terjedtek. Mindinkább 
kelendőek lettek a „rövid, friss históriátskák", a „buja tréfák", 
az „időket múlató dolgok" s egyáltalán a mesével szórakoztató 
műformák. A stílus- és ízlésváltozás jegyében a késő barokk, rokokó 
világában az anekdota emelkedő irodalmi tendenciát mutatott.6 

Az irodalom és folklór érintkező pontjai ez idő tájt annyira közel 
kerültek egymáshoz a paraszti, kisnemesi, polgári, értelmiségi 
rétegekben, hogy az élőszóbeli műformák megkezdhették az írás-
beli kultúrába való átfejlődésüket.7 
Törvényszerűnek tekinthető az irodalom fejlődésében, hogy 

egy hanyatló korszak végén és az újnak jelentkezésekor a társa-
dalmi viszonyok kialakulatlansága és átmenetisége folytán a 
tények és célkjl;űzések egyensúlya megbomlik, s e körülmények 
között a kisepika változatai nyernek polgárjogot. Az üyen át-
meneti korszakban a társadalmi világ „költőileg egyetemes meg-
hódítására" - írja Lukács György - még nem kerülhet sor, 
vagy már éppen hogy nincs rá lehetőség. A „nagy egész" -11ek 
széles perspektívában történő, gondolati és epikai felmérése 
helyett szükségszerűen a pillanatnyi viszonylatok megragadása 
következik be, amit az anekdota alkatánál fogva lehetővé is tesz. 
Tegyük hozzá, hogy e mostani folyamat egy elhúzódó, már a 
reneszánsz idején aktuális törekvés megvalósulása, ami a fej-
lődésben előbbre jutó népeknél a reneszánsz „novella", „nou-
velle" valóra váltását hozta meg (Boccaccio stb.), míg nálunk 
és Kelet-Közép-Európában csak a kezdeti elemek megjelenéséig 
jutott el (Heltai Gáspár stb.).s 

6 V. V. Kozsinov: A regény keletkezése. Moszkva, 1963. 211. - Frid-
lender szerk.: Isztorija russzkovo romana. Moszkva, 1962. II. 30 - 38. -
:J.1•uróc;á/J.1rostler József: A mese felfedezése és a ma~a.r mese a XVIII. 
században. Bp., 1940, 85-90. - Uó : Mesenyomok a XVIII. század magyar 
irodalmában. Bp., l 927. - Uő: Az anekdota.. I . m. 2. 

7 Varjas Béla: Irodalom és folklór határmezsgyéjén. Helikon 1961. 40. 
8 Lukács György: Mai szocialista realizmus. Kritika 1965. 28 - 29. - Tolnai 

Gábor: Les problemes des périodes de transition. Acta. Litteraria 1967. 3 - 6. 
Uó: Itália dicsérete. Bp., 1965, 63. - Sőtér István: Nemzet és haladás. 
1963. 600. - Ungvári :J.'amás: Poetika. Bp., 1967. 345. - Gyenis Vilmos: A 
reneszánsz széppróza nébány sajátossága. A kisepikai elemek fünkciója. H eli-
kon XVIJ. (197J) 4ll - 427. 
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Vógre is - a fentiekből érthető módon az élőszóban virágzó 
anekdotának az írásbeliségbe átváltó időszaka zajlik le most e 
periódusban. A való élet produkálta anekdota igénytelen témái 
és formái egy irodalom alatti, illetőleg alsóbb irodalmi szintről 
kerülnek a „magas" irodalom készletébe. A felemelkedés és a 
beilleszkedés azonban hosszú ideig tartó folyamatot tételez fel. 
Többek között új elbeszélő módszerek, formák és műfajok ki-
alakulására van szükség. Társadalmi fejlődésünk gyengeségéből 
adódik, hogy világi alapon sokáig nem tudott az írásbeli kultú-
rába jutni egy kellően széles és életerős, réteg amely a szóbeli 
műformákat időben felemelhette volna az irodalom rangjára. Így 
prózánk megtorpanásának fő okát többen helyesen abban látják, 
hogy a fentiek szerint egészen a felvilágosodá~ig, eredeti alkotás-
ként „szinte kizárólag anekdota.gyűjteménnyel" kell prózairodal-
munkban megelégednünk, amely műforma jellegzetesen a „szó-
beliség prózájából" emelkedett fel.9 

Ha az anekdota, illetőleg a belőle táplálkozó elbeszélés elérte 
is az írásos lejegyzés fokát, s?.ámos elemében még a szóbeliség 
nyomja rá bélyegét, s mintegy az irodalmiság határmezsgyéjén, A. 
széppróza műfajainak peremkeriilotén helyezkedik el. Nem meg-
lepő ez a körülmény, mert hiszen még nagyon sokáig, szinte nap-
jaink anekdotikus novelláiig anya.jegyként hordja. magán prózai 
epikánk a szóbeli elmondás különféle jellegzetességeit, akár a 
társalgási, párbeszédes tónus1·a, akár az elbeszélő személyének 
előtérben maradására gondolunk. Az anekdotából hagyományo-
7.Ódó élőszó varázsa oly erős marad, hogy éltető eleme lesz a magyar 
prózánn.k akkor is, amikor már a gondolat elemző fo1·máinak 
kellett volna belyet biztosítania. 10 

A fent elmondottakból is világosan látszik, hogy elemzésünk-
ben az anekdotának azt az „élő", hatóerőt jelentő és az irodalom-
ba, szépprózába épülhető típusát igyekezünk megközelíteni, 
amelyik a XVIII. század folyamán, mint értékes, valóságos életet 
tükröző kisepikai egység álJ előttünk, és amit „eredeti anekdotá-
nak" nevezhetünk. Ennek a típusnak jelenlétét érezzük a leg-

9 Varjas Bél<i: 1. m. 27 - 28, 31. 
Ba1·ta János: Bevezető ~likes Kelemen Törökországi leveleinek kio.dásá-

hoz. Bp„ 1958. 34. - Uö: Mikszát.h-problémák. ItK 1961. 143. 
io Szirvnyei Ferenc: Novello.irodalmunkJósikáig. ItK 1911. 688. - Bori 

Inwe: A próza sza.badsá.gha1·ca. Hícl ]!)62. 692. - U6: A magyar széppróza 
87.ületése. Híd l9G4. 199. - Barta. ,János-Nagy Miklós: B evezetés o.z ir·o-
dnlomrlm611'f ho és az irodaloml \l(lomiinybcJ.. Bp„ l 9GO. 132. (jegyzcL). 
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erősebbnek, a legmélyebb hazai hagyomány hordozójának s 
egyszersmind a további egy-két századra is jöYőt jelentőnek. 
Az elemi erejű sodJ:ásban jelentkező eredeti anekdota a legkülön-
bözőbb formában és különböző prózai műfajokba ékelődik be -
legtöbbször nem látványosan - , illetőleg önállósuJhat az eredeti 
keret felbontása, átalakítása nyomán. Néhány fontosabb típusá-
nak áttekint() bemutatását n.djuk a következőkben. Ennek előtte 
nwnha11 mind az elhatát'Olás, mind különbségek láttatása ét·deké-
ben, röviden szólnunk kell arról a látványos, harsány, külső meg-
jelenésére az „anekdotát" megtestesítő, de nem eredeti típusról, 
amelynek összefüggései a szépprózávA.l egészen másként ítélendők 
meg. Ezt a típust az Andrád Sámuel-, Kónyi János-féle anekdota-
gyűjteményekkel fémjelezhetjük. u 

A századvég jellegzetes szórakoztató anekdotagyűjteményei
nek említett képviselői alapvetően különböznek a hazai tárgy 
hazai hagyományok szerinti anekdotarögzitőitől. Mind Andrád 
Sámuel, mind a „derék strázsamester" K ónyi János, mind pedig 
si nyomukban járó számos „szerző" ugyanis elsősorban idegen 
mintákat követve egyetemes anekdotatárokból írták ki azokat 
az unos-untig ismételt, megmerevedett és csattanósra köszörült 
történeteket, amelyek a hazai valóságról eleve nem adhattak ké-
11et. Kónyi János nyíltan vallja, hogy célja csupán a jókedvre de-
rítés és a felvidámítás volt írásával, s nem kívánt irodalmi dicső
séget; csak apró adomákat, tréfás eseteket, vidám holondoskodá-
sokat akart közreadni külföldi gyííjteményekből. Lényegében a 
RC'hwankok, a facetiák magyarítója ő, s nem különösebhen dicsér-
hető munkája nyomán semmit sem látunk meg a kor hazai életé-
ből. Anckdotáinak túlnyomó része német eredeti re vezethető visz-

12 $7.lt. 
Andrád Sámuelnek .is bevallott célja, hogy sikert a ratott ki.il-

föJdi, lrnrabeli anekdotagylíjteményeket követve és fordítva, 
oJynn „magyar" gy{íjtem6nyt hozzon létre, n.mi n. perc·re kész 

11 Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid Anekdoták. Melyeket imin-
nen amonnan válloga.tva. egybe-gyűjtött és magyar nyelven kiadott Andrád 
Rámnel. Bétsben Nyomtattatott 1789 - 1790-dik Esztendőben. - K6nyi 
János: A' mindenkor nevető DemooriLus, a.q1gy okos leleményű furtsa. 
történetek, m ellyeket a.' bánatjoka.t. felejteni kívánó jámborok kedvekért 
szedegetett. öszve Kónyi János. Buda., 1782. 

•:György Lajos: Kónyi ,János Democritusa. Bp., J 932. 175. - GrlJger 
L(ljos: Till Eulenspiegel Kónyi János Democritnsában. Kalazantinum, J 9J 1. 
- Rodo1· Aladár: Anekdota és adoma.. Prot. Sz. 1928. - W éber Antal: 

A magyar regény kezdetei. Bp., L 959. 1 ó. - Beöthy Zsolt: A széppd1za.i el-
beszólós ... Bp., 1886. U, 127. 
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szórakoztató tevékenység kézikönyve lehet: „Zsebben hordozható 
könyvet" akar adni az olvasónak, a.miben összegyűjti mindazt, 
amit „szépet, elmés, mulatságos dolgot akárhol olvasott, látott és 
hallott". Sajnálatos azonban, hogy inkább csak azokat gyűjtötte 
össze, amelyek betegsége miatti helyhez kötöttsége folytán 
olvasmány-élményei voltak, s nem tapasztalati alapon szedegette 
össze a „magyar ész gyümölcseit''. Lónyegében a „Vade mecum" 
nevezetes, Európa-szerte közismert gyíijtemény közvetítését, for-
dítását adja, amibe beépült Poggio, Hans Sachs, Till Eulenspiegel, 
Gonella, Bois Robot, a Gesta Romanarum, Plutarkhos, Vincentius, 
Jacques de Vitry, Herolt és a többi sok-sok régebbi és újabb anek-
dota rögzítő és gyűjtő. Helyesen mondja György Lajos: „Senki 
annyi ho:c;zánk beömlő külföldi irodalmi anyagnak nem nyitott 
utat, mint ő. "13 

Mind Andrádra, mind Kónyita egyaránt, egyértelműen jel-
lemző az elmondottakon túl az a legfontosabb különbségtévő, 
kimondottan anekdotai jegy, hogy ti. alkotásmódjukban túl-
haladták és felszámolták az élő , fejlődő, alakulóban levő irodalmi, 
prózai kisepikához tartozás szerves kötelékeit. Kiléptek már ab-
ból az organikus fejlődésből, mely a kisepikai elemek és lehető
ségek magasabb rendű, novellisztikus meg-.alósulását hozhatták. 
Fékeálltak, zsákutcába vitték a szépprózát, s a kiúttalan, zárt, 
elavult műformát, a szónak hagyományos, degradáló értelmében 
vett „anekdotát", vagy még inkább a.z „adomát" kristályosítot-
ták ki s konzerválták. Általuk lesz ez az anekdota zárt, kerek, 
a vicc irányába rövidülő, feltétlenül egyszerű csattanóhoz érkez-
tető r.;tb. S általában ekkor kezdődik az a folyamata az anekdotá-
nak, amcl,v száműzi magából a „novellai", magasabb igényre 
utaló elemeket, s ekkor alalrnlna.k ki a primitivül lecsiszoll 
u.nekrlotn,i alakok, az együgyű paraszt, az ostoba pap, a, fukar 
kalmár, a tudatlan orvoH, a goromba katona, a féltékeny férj, <~ 
kikapós asszony, a pórul járt udvarló, a „cigány", a „diák" 
stb„ stb. Szerencse - és ez ismét jellemző - , hogy e vázolt, nem 
eredeti és leegyszeríisödő anekdotni irány külön, szűk (1ton 

13 György Lajos: Antlr.l.d Sámuel elmés és mulatságos LÖl'ténetei. (Külön-
lenyomat a „Székely N"emzeli Múzeum Emlékkönyvé"-b6l.) l\~erva Iro-
dalmi és Nyomdai Műintézet Rt. Cluj-Kolozsvár, 1929. - Uó: A magyar 
anekdota története és egyetemes kapcsolatai. Bp., 1934. 44, 129. - Jakab 
Elek: And1·tid Sámuel mint fró és fordíLó. Figyelő 1881. (X.) 1-12. - UIJ: 
Még néhány adat,Andrád Sámuelről. Figyolö 1883. (XIV.) 70- 75. - Katona 
f,ajos: Auclrád Siirnuel. l!:L11og1'aphia 1001. (XII.) 41. 
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halad majd a XIX. században, s ennek az iránynak nem lesz 
szorosabb kapcsolata a magas irodalommal, ne1J1 ez az anekdotai 
irány lesz alapja nagy íróink irodalmi anekdotizmusának 

* 
Visszatérve a Kónyi- és Andrád-féle törekvéstől az eredeti 

anekdotához, az elbeszélő próza anekdotájához, szólnunk , kellene 
röviden ennek két irányáról, mielőtt a harmadikra, a részleteseb-
ben elemzendőre rátérnénk. Az első irányt az emlékírások 
anekdotái képezik. · 

Az irodalmi anekdota, vagy közelebbről az írásba rögzített 
anekdota bölcsője a széles alapon értelmezett emlékírá.<Jok és 
kisebb mértékben az egyéb olyan prózai műfajok, amelyekbe 
beilleszkedik, beékelődik a kitérő , az anekdotai elem. A „nagy, 
derék dolgok" mellett az epizódok, a történelmi események mel-
lett a magánélet eseményei, a kiadatlan-kiadhatatlan részletek, 
a kisember hétköznapi világa stb. megteremtik azokat a „szép-
prózai szigeteket'', melyek ogy-egy nagyobb művön belül az 
anekdotát, az eredeti anekdotát fémjelzik. Idővel - s ez a 
xvm. század közepe táján történik meg - az eredeti emlék-
írási kompozíciót az anekdoták egymásra halmozódó feszítő ereje 
szétbontja, s egy objektívebb, önáll6suló kisepikai m.űfajt alak ít 
ki. Ebben a folyamatban az önállóvá. váló eredeti anekdota for-
málisan elszakad az emlékírástól, kiszabadul annak keretéből, 
szn.hályaitól függetlenedik; de megőrzi a közvetlen valóság 
életközeli ábrázolásának igényét. Nyilvánvaló műfaj történeti 
vált.ozás következet.t be, 11.mi egyben fo1·dulópont.ot jC':lc?: a 
magyar széppróza fejlődésében: a polgárosodó, új igényeknek 
inkább megfelelő, egyértelműbben szépirodí1lmi mííforma. fej-
líídésének útjai n,víltak meg. Az anekdota azonhan obbon a 
mivoltában is „mélange mlífaj": csak részben irodalmi, emlék-
irnt i hagyomány, mert más részében, mint szó volt róla, igen 
szorosan kötődik az élőszó több évszázados gyakorlatához. 14 

Az anekdota xvm. századi második irányát éppen csak meg-
jclöh·o Mikes Kelemenre utalunk. A friss Mikes-kutatás is hang-
sítlyozza, hogy Mikes Kelemen eredeti prózájának lényege abban 
foglalható össze, hogy a szerző kitűnő szintézisbe olvasztani és 
magasrendű kisepikára váltani volt képes egyfelől a hazai emlék-
írás alapmotívumait, másfelől a túlsúlyba kerülő anekdotikus 
elemeket, és végre is mindezt a fiktív levélformában tudta újra-

1• Gyeni.~ Vilni.o8: Em lékimL és anekdota. ItK 1970. 306 - 32J. 
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teremteni. A nagy koncepciójt1 hajdani omlékírás és a modern 
levélforma sikeres összegzését számá.ra egy közbülső, átmeneti 
kisepikai forma tette lehetővé: az anekdota, amelynek gyakorlata 
- nyilvánvaló alapja a Törökországi Leveleknek. Mikes „világ-
történelme", - írja Barta J ános, - „mintha csak anekdoták 
gyűjteménye volna", de tegyük hozzá, ezek az anekdoták a szép-
próza organikus részei, s bár sajátosan eltérőek mind az emlék-
irat-anekdotáktól, mind a hazai önállósuló eredeti anekdotáktól, 
mégis azokból táplálkozó, azokat kiteljesítő egységek.15 

Mind az emlékirat-anekdota, mind a mikesi anekdota tekinteté-
ben meg kell elégednünk e helyütt e rövid utalással, (részleteseb-
ben tárgyalja e két irányt a 14. sz. jegyzetben megadott tanul-
mány) s annak hangsúlyozásával zárjuk kitérőnket, hogy e két 
irány igen szoros kapcsolatban van a következőkben tárgyalásra 
kerülő hazai, önálló, eredeti anekdota és kisepikai egység meg-
teremtésével, amely Hermányi Dienes József (1699 - 1703) nevé-
hez és életművéhez, s benne elsősorban főművéhez, a Nagyenyedi 
Demokritusboz fűződik.16 

Hermányi eredeti anekdotái valóságos, mindennapi életben 
megtörtént eseteket adnak elő teljes frisseségben, életközelben 
és eredetiségben. Fő céljuk és érdekességük abban van, hogy az 
fró életének, korának eseményeiről és szereplőiről, egyéni módon 
s fordulatos történetek által hiteles képet fessenek. Tárgyuk 
tehát a korabeli tényszerű hazai valóság ábrázolása, de oly mó-
don, hogy a jellegzetes, anekdotai tárgy kiválasztás követelményei 
hiánytalanul megmaradjanak, s megfelelő arányban a hagyo-
mányos anekdota különböző motívumai és kellékei szerepet 
kapjanak. (Például az alkalom szerinti csattan6hoz vezetés stb.) 
}findezek a pozitív tulajdonságok együttesen teszik lehetővé, 
hogy a „demokritusi" anekdota szépprózánk fejlődésében rend-
kívül értékes tényezőként szerepeljen, s a kisepika forrásaként, 
illetőleg az irodalmi elbeszélő próza egyszerű, tömör formájaként 
tartsuk számon. Adottságai folytán a szerző méltán emelkedik 
fölébe a közkincsből csupán gyűjtögető utódainak. 

Hermányi szeme előtt nem állt konkrét, kiforrott műfaji 
példa. György Lajos helyesen az anekdota „ősi típusának", a 
kiadhatatlan, pletykás bistóriálmak „tiszta eredetiségét" látta 
rögzítve a Demokritusba.n, s mint ilyet a műfaj legelső, kezdő 

16 Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Bp., 1958. Bev. Barta János 
34- 39, 41. - Mikes Kelemen Összes művei. I. kiad. Hopp Lajos. jegy-
zetei. Bp., 1966. 

16 Hermányi Dienes József: Nagyenyedi Demokritus. Kiad. Kla.nicza.y 
Tibor. Bp., 1960. 416. 
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darabjaként állította be a gyűjteményes anckdotá.k :sorába. 
További vizsgála.tait azonban elsősorban a „tiszta" anekdota 
problémáira szűkítette, s nem foglalkozott a széppróza egészébe 
illesztés kérdéseivel. Így is eljutott azonban - tárgytörténeti 
kutatásai nyomán - ahhoz a felismeréshez, hogy Hermányi 
ánekdotáinak egyetemes kapcsolatai a vártnál is nünimálisabbak, 
illetőleg hogy nála a nemzetközi vándormotí vumok sehol nem 
tapasztalt elmosódottsága tűnik szem be. Ily módon a szerző 
alkotó tevékenysége jórészt egyedinek és elsődlegesnek bizonyul 
·a műforma kialakításában.17 

A magyar kisepika fejlődésének menetébe állítva be a művet, 
az irodalomtörténet úgy látta, hogy Hermányi anekdotai mű
formájának megalkotásában „lehettek direkt műfaji példa-
képei", s „mintha tanult volna az anekdotairodalom külföldi és 
-hazai előzményeiből", de a téma részletesebb vizsgálatára nem 
tért ki.18 A felvetett kérdés minden bizonnyal bonyolult. A ma-
gunk részéről a teljes feleletet a mű részletes elemzésére hagyva; 
annyit megállapíthatunk a követett hagyományos anekdotai 
elemekről, hogy amennyire keYés nyoma van itt a külföldi példák 
átvételének és nemzetközi motívumok utánzásának, annál jelen-
tősebb mértékben fordult a szerző tudatosan a hazai anekdotai 
hagyomá,nyhoz. Ennek a hagyománynak régtől való meglétéről 
tud ugyan valamit az irodalomtudomány, bár a tárgy profán 
volta miatt azt a Demulcritus előtt csak szórványosan, s minimális 
szá.mban foglalták írásba. Ami kevés szövegszerű anyag és adat 
a régiségből rendelkezésünkre áll, az is alaposan megszűrve, 
főként a prédikációs irodalomban és a memoárokban található. 
Hermányi mlívének fontosságát e szempontból az adja, hogy 
valóságos tárházát nyújt ja a jellegzetes magyar Yagy magyarrá 
vált, sok esetben néptől eredő vagy népivé vált anekdotázás 
koráig felhalmozódott hagyományának és életformájának. 

E hagyományos élőszóbeli anekdotázás néhány konkrét elemét 
és motívumát vázoljuk a Demokritus alapján az alábbiakban: 
Először is lepereg előttünk az anekdoták hajdani alkalmaztatási 
módja; megelevenednek a személyek, akik ezt a szórakoztató mű
formát fenntartották: a.z „igen elmés és jádzi emberek", akiknek 
„facetiáival árkusokat tölthetne be" . Gondosan számba veszi a 
múltnak és korának szórakoztató rendjét, mint például az „igen 
tréfás asztali embereket", akik hallgatóságukat élőszóban rend-

17 György Lajos: Bevezetó .. „ XIX. - Uó: A m. anekdota t.füténete. 43. 
és a vánclormotívumok vonatkozó helyei. 

is Klawiczay Tibor kiad„ u tós:r,ó 4-l 7. és A magyar irodalom tört,énete. 
Bp, 1964. II. 612-17. 
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szeresen szórakoztatták „ bo.Londoskodásaikkal". Jeles tréfáik, fa-
cetiáik közti 1 jó néhányat feljegyez, hogy „cl,. ne felejtődjenek oly 
könnyen". - Érzi Hermányi, ha pontos megfogalmazást nem is 
tud róla ad.ni, hogy valami meglévő, „emlékezetben élő", széltében 
elterjedt szóbeli műfajnak is megőrzője, folytatója és rögzítője 
ezzel az írásával. Többször problematizál így egy-egy eset meg-
örökítésekor: Erről vagy arról a témáról ilyen vagy olyan „neve-
zetes példát hallott" már, amazt „beszélik", egy másikról nem 
tudja, hogy „históriának vagy példabeszédnek" nevezze-e stb. 

Jól lemérhető a hagyományos anekdotázó mód őrzése az olyan 
történetekben, amikor ar~ anekdota nyelvünknek egyes különös 
jelenségeihez kapcsolódik (szólások, kórdés-feleletek, gúnynevek, 
falucsúfolók stb.). A már régóta közkézen forgó jellegzetes anek-
dota-tényezők figyelhetők meg akkor is, amidőn különös figurái 
egymás után anekdota típusokként jelentkeznek oly módon, hogy 
eredeti, élő, néven nevezett személyek veszik fel ezeket az általános 
anekdotai tulajdonságokat: a háryjánoskodó, a kumzsló orvos, 
a tudálékos mcsterembel', a gazdagot megtréfáló szegény, a mit 
sem lövő, de dicsekvő vadász; a különböző emberi gyengeségeket 
hordozó alakok: az együgyű, az ostoba, a. selyp, a kopasz, a bajusz-
és szakálltalan, a sánta, a félszemű, a kancsal, a gyakorta borozó 
stb. Az anekdoták évszázadok alatt kialakult típusait képTiselik 
az asszonycsúfolás esetei: a durcás, akaratos feleségek, a mérge.s 
és nyelves asszonyok, a bázsártosak 6s részegeskedők, a férfi erején 
és eszén túljárúk, a vertember ismert helyzetei stb., amelyeknek 
előadásában szerzőnk bizonnyal régi nyomokon indul és halad, 
jóllehet kora valóságos eseteit adja elő. Hermányit személy Jzerint 
is tudatos érdeklődés vonzza korának élőszóban művelt anekdotá-
jához. Maga is jókat mondó, gyakran tréfáló és tréfacsináló embc1·-
ként volt ismert kortársai előtt. De meg is frja, hogy a „tréfából" 
nem fogyott ki, ha társaságát felderíteni akarta. Eletművében a 
„jádzi valóság", a „dib-dáb dolgok" játsszák a főszerepet; mun-
káinak nagy részét az anekdotázó magatartás jellemzi. 

Hermányi anekdotái jellemző tulajdonságának s egyben fő ért6-
kének azt tartjuk, hogy a benne még forrnngásban, kialakulásban 
lévő elemek - akár emlékirati, akár hagyományos élőszóbeli 
anekdotai elemek legyenek - összességükben a modern kisepiká-
nak kiindulási alapját testesítik meg s végső soron a novellisztikus 
lehetőséget őrzik, s bizonyos mértékig valóra is váltják. Nem va-
lami lezárt, megcsontosodott forma áll előttünk, hanem mintegy 
nyersanyagként felhalmo~wa találjuk benne a novella valamennyi 
tartalmi és formai elemét. A Nagyenyedi Demolcritust vizsgálva 
joggal véljük, hogy vele a magyar novella előzményét és kialaku-
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lá~át érjük tetten. Bori Imre és Diószegi András19 - ha más-más 
a~pektusból is - egyaránt arra a következtetésre jutottak a mai 
novella útjait vizsgálva, hogy szépprózánk múltjában döntően 
meghatározó jelentőséggel bír Hermányi műve: A XIX. század 
azt az anekdotát kapta „örökségül" a régi magyar prózairodalom-
tól, amit Hermányi milve fémjelez, illet<Sleg hogy a „mikszáthi 
anekdota" leginkább azzal a XVIII. századi, polgári anekdotával 
„rokon", amelyet ugyancsak szerzőnk formált meg. Nem kétséges, 
hogy a Demokritus messzemenéSen tömöríti mindazokat a kezde-
ményeket, melyek a XIX. századi irodalmi anekdota előzménye
ként számba vehetők, és amelyeket az irodalomtörténeti kutatás 
mind ez ideig nem derített fel kellően. Más kérdés, hogy a kéz-
iratban maradt Demokritus aktív közreműködést nem fejthetett 
ki prózánk fejlődésében. A századvég a felvilágosodás és klasz-
szicizmus jegyében szakított egy időre az anekdotikus hagyomány-
nyal, s idegen mintára kívánt modern magyar prózát teremteni. 
Csak a romantika fordult ismét az újrakezdés igyekezetével az 
anekdota alávetetten élő gyakorlatához, majd pedig a kritikai 
realizmus használta fel ennek kedvező adottságait. Mindennek 
múltját és előző századbeli irodalmi kezdeményeit szinte egyedül 
őrizte meg Hermányi életműve. 

K özismert megállapítás, hogy a klasszikus novella közeli rokon, 
néhol édestestvér az anekdotával.20 Hermányi művét tekintve vi-
lágosan kiderül, hogy mind tárgyválasztásában, mind formai sa-
játosságaival, az egész felépítésével lényegében a novella útját 
készíti elő. A novella is valóságos dolgokról, megtörtént szokatlan 
esetekről ad hú-t. A neve is mutatja újság, újdonság voltát. 
Az alakulás állapotában különösen szembeötlő az anekdota és 
novella átfedési lehet<Ssége.21 De később is mennyi klasszikus no-
vellának lesz tárgya egy-egy „szimpla" anekdota. Legkézenfek-
vőbb az olasz novella Boccacciót megelőző anekdota-novelláinak 
példája. Még magának Boccacciónak novelláiról is igazsággal ír-
hatta Illés Endre, hogy a „Dekameron novelláinak nagyobb ré-
sze ... , sőt elég jelentős része bizony csak anekdota". 22 S ha a 
rr ai ~ a1 DC'vcllairc dakmról tényszerűen megállapítjuk, hogy sok-

19 Bori Imre: A próza szabadságharca. 69:1. - Diószegi András ism erte-
tése Király István: Miks1.á.Lh K álmán e. könyvéről, It.K 1961. 225. 

20 Nagy Miklós: Fejezotok a poot.ikából. Bp., 1961. l 13. - UI'>: A .Jóka.i-
kiadásról. ItK 1956. 234. Viktor Sklovszkij: A széppróza.. Bp., 1963. 122. 

11 Gyenis Vilmos: A reneszánsz széppróza néhány sajátossága. 411. -
Lakits Pál: A kaland válto1Aisa.i. Az ófrancio. udvari novella tÖI'ténetéhez. 
Bp., 1967. 8. 

22 Illés Endre: Ú j zsemlye·pör. Népszabadság 1966. jan. 15. 9. - Viktor 
Sklovszkif: i. m. 158. 
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ban a nyugati példát is túlhajtva olyan hagyományt alakított 
ki, melynek fő forrása és alkotóeleme az anekdota maradt. hosszú 
időre, 23 akkor itt az ideje, hogy Hermányi mű vének ebben játszott 
alapveté5, hagyományt kezd() szerepét mihamarabb tisztázzuk. 

Nincs most mód a magyar próza anekdotikus vonulatának 
Hermányi művében tömegóvel megtalálható párhuzamait bon-
colgatni . .Annyit megállapíthatunk, hogy az a feltételezés, misze-
rint a XIX. században burjánzó anekdotizmus gyökerei „valahol 
a XVIII. századba.n, a rokol<óba ágya.zva" talá.Jhn.tók, teljes mér-
tékben igazolódik. Hermányi írása ennek a gyökérzetnek kiakná-
zatlan gyűjtőterülete, s szerzőnk adja meg a „kulcsot" a haladó, 
irodalmi anekdota kiteljesílőinek, J ókainak, l\.likszáthnak és má-
soknak történetileg hiteles értelmezéséhez.24 

De essen szó az anekdota és az anekdotizmusnak arról az érték-
ítéletéről, s arról a felfogásról, amely sokszor elavultnak ítéli meg 
e műforma irodalmi hajtásait. Nem lenne ez feladatunk, és semmi-
képpen sem aktuális témánkban, midőn történetileg a xvm. 
század ép]Jen nem avult, hanem induló mlífaját és kezdeményező 
képviselőjét méltatjuk. Csupán azért ejtünk néhány szót róla, 
hogy tisztán lássuk Hermányi végsé5 soron milyen értékű hagyo-
mánynak áll a fordulópontjában. Csupa heves nézetkülönbségek 
jelzik az anekdota újabbkori útját. Mikszáth K álmán például 
korának szinte egyedüli „egészséges termékeként" ítéli meg az 
anekdotát, melyben „megfigyelés és élet lüktet" . Ady kárhoztatja 
a „szent anekdotát", hazája kicsi literatúrájának „ védé5szent"-
jét. Az ellentétes felfogást vallók további hosszú sora napjainkig 
meg-megújuló vitákban mérte össze erejét.25 Itt is, ott is vannak 
elfogadható érvek. Annyi azonban bizonyos - s jelen célunkhoz 
elegendé5 is a.z anekdota múltjának védelmében - , hogy a magyar 
széppróza jelentős alkotásainak java része nem az anekdota nélkül 
és ellenére, hanem éppen az anekdota közreműködésével jött létre. 
Legyen bár ez a ,.gyengeség" jele, de a kétségtelen tények vallanak 

2a Istt•án Sőtér: La nouvello en Hongrie, az Aspects et Parallolismes e. 
köt.etbeo . Bp., 1966. 236. - Martinkó András: A művészi próza nyelve. 
Kritika 1965. III. 9. 

u Diósze!Ji András: Klaszikus novella., mai no,·ella. ItK 1963. 646 - 647. 
- Barta János: 111ikszáth-problémák. I . m . 301. - Sóté-r 111tván: Nemzet és 
l.ialndás. I. m. 599. 

:4 J( irály István: Mikszáth Kiílmún. (Előndús az Akadémia Nagygyűlésén.) 
1. oszt. köz!. II. (1952). 288. -Diósze!Ji András és Bori I mre id. tanulmányai. 
- Ozine Mihály: Móricz Zsigmond útja a. fomu1almakig. Bp., 1960. 231 -
310. - llléB Endre: Magyar elbeszélők. Bp., 1962. - U{J: Különvélemény 
az anekdotáról. Élet és-Irodalom Hl68. 61. sz. 7. - Uó: Különvélemény 
egy jó képíí ifjúról. Népszabadság 1965. márc. 14. 8 - 9. - UIJ: Új zsemlye-
pör. I. h. - K eresztunJ Dezső: l\:1agy111· elbeszélők. Kortárs l 9G4. 199. 
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igy. Az auekdota letagadhatatlanul történelmi szerepet töltött be 
novella- és regényirodalmunk születésében és továbbfejlődésében. 
Más kérdés, hogy merre tov~.bb1 Hermányi annak az el6remutat6 
anekdotának fejlőé!.~si kezdőpontjá11 áll, amely hosszú időn keresz-
t ül klasszikus eredményeket tudott produkálni. Az anekdotának 
és az irodalmi anekdotizmusnak általánosító megbélyegzése és le-
kicsinylése semmiképpen sem állja meg a helyét : az anekdota idő
től, körülményektől és az írótól függően egyképpen lehet az elbe-
szélésnek ereje, de gyengesége is. A jó anekdota, nagy művek bi-
zonysága szerint , a valóságábrázolás ki tűn() eszköze is lehetett; 
életközelséget, kész jellemeket, mii.vészi leheMségeket stb. tudott 
közvetíteni irodalmunk nagyjainak. 

A Nagyenyedi De1nokritus egyik fő értéke tárgyválasztásában 
van. Az író látószöge céltudatosan az életnek mindig azt az oldalát 
fogja át, amelyik leginkább módot ad a kor teljesebb és újszerűbb 
áórázolásához, és amelyik irodalmunkban ez ideig nem nyert pol-
gárjogot. Nem a nagy, látványos változások, sorsokra végletesen 
k ihat ó események kötik ]e figyelmét, hanem, mint maga írja, a 
„dib-dáb" dolgok, a mindennapok megélt világa, a hétköznapok 
emberének látszólag egyszerű, de mégis sokrétű bonyodalmaki.tt 
rejt() élete áll érdekl()dése középpontjában. S mi mindent tud lát-
tatni témaválasztásának ezzel a szigorúan beta.rtott megoldásával: 
a XVIII. század eleddig ismeretlen világának ezerszínű kaleidosz-
kópja tárul így elénk a mí1ből. Megjelenik a korabeli Erdély min-
den vidéke, elsősorban Nagyenyed és Udvarhely, majd Brassó, 
Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Marosvásárhely stb. éppoly benső kö-
zelségbe kerülnek az olvasóval, mint Udvarhelyszék, Erdővidék, 
Alsófehér és Háromszék apró falvai. 

A mű lapjain felvonulnak az erdélyi társadalom különböző 
osztályai, hű képet nyújtva az akkori magyar társadalom sokágú 
rétegződéséről. Az arisztokrácia vagy a városi polgárság, és iparos 
ág életébe éppúgy betekintést nyerünk, mint az egyszerű, paraszti 
nép vagy a papi, tanári értelmiség, deákság világába. Erdély nem-
zetiségeinek és vallásainak jellegzetes alakjai is rendre jelen van-
nak : magyarok, románok, szászok, katolikusok, reformátusok, 
zsidók, evangélikusok, unitáriusok, görögkeletiek, s fajra és fele-
kezetre való tekintet nélkül egyaránt belekerülnek Hermányi sajá-
tos témavilágának bűvkörébe. Nem kíméli még a „felséges" Habs-
burg királyi ház tagjait sem, hogy „dolgaikat" a maga módján 
kiteregesse, s a megszálló Habsburg-katonaságot sem hagyja ki e 
terebélyesedő körképből. 26 

!G Vö.: György Lajos előszavát és Klaniczay Tibor utószavát az i. Demok1·i-
tus-kiadásokhoz. XII. és 418. 

728 



Keresi az érdekeset, a furcsát, a különöset: felkutatja az emberi 
gyarlóság változatos eseteit;, a magánélet sokágú bonyodalmait, 
félszegségeit; a szenvedélyek, a bor~ a szerelem áldozatait, az indu-
latok megdöbbentő kifakadásait. Mindig felfigyel a bizalma{), ké-
nyes t ermészetíí, pletykás eseményekre, s hol kedélyes, hol csípős 
vagy esetleg vaskos történeteket kerekít belőlük. Így kerül sor oly 
sok híres-hírhedt házasság, házassági „iga", titkolt szerelmi vi-
szony és válás -pikáns jeleneteire, a múltjukra annyira büszke 
családok magá.néletének titkaira, asszonyi csalfaságok pellengé-
reire, bámulatos karrierek és bukások histó1·iáira, főrangú családok 
tagjainak szégyenteljes kisiklásaira, nevetséges dolgaikra, egy-egy 
modern regény témáján túltevő élettörténetek bonyodalmaira, 
nagyhírű tudós professzorok, orvosok gyarló emberi botlásaira, 
tréfacsinálók kiagyalt ötleteire, jámbornak hitt papok csúfos bal-
lépéseire és mindenféle humoros történetek tömegére. 

Nemcsak az irodalomtörténet szám{ira vált ma már ri.élkülöz-
hetetlen11é ez a mű. A történelemtudomány is vallja, hogy mivel 
valóban élt személyekről feljegyzett anekdotikus történetei igen 
jellemzően világítják meg a kor ismeretlen társadalmi jelenségeit, 
történeti érdeke is igen becses. Forrásértékű kép kerekedik ki a 
mlíből a XVIII. század eg_vik leghomályosabb periódusáról, s így 
forráskntatási szempontból mellőzhetetlen . Még Kelemen Lajos 
úgy látta, hogy „alig lehet eldönteni, hogy vajon a magyar humo-
ros irodalom vagy a társadalom- és erkölcstörténet nézőpontjából 
nagyobb kincs-e", ma már világos az irodalmi értékek elsődleges
sége, de ugyanakkor továbbra is tény marad, hogy a mílvelődés
történet, filozófia- és társadalomtörténet, a néprajztudomány, 
az egyház-, család- és iskolatörténet egyaránt kincsesbányájának 
tekintheti, minthogy innen a kor egész keresztmetszete tűnik 
elénk.27 

Hermányi műveinek nincs kimondottan célirányos szerkezeti 
felépítése, előre elgondolt koncepciója. Formálisan 339 darab ha-
tározottan elkülönített, egymással nem összefügg(), sorszámokkal 
ellátott, rövidebb-hosszabb megtörtént vagy megtörténhetett, 
megélt vagy hallott anekdotikus tfü'ténetből áll, de hozzávetőlegés 
számítás szerint legalább ezer elbeszélő egységből, mozaikszerűen 
tevődik össze a mű. Rendező elvet nem követ a szerző, nincs is 

27 A magyar irodalom története i. h. - Kosáry Domokos: B evezetés a 
magyar tfüténelem forrásaiba és irodalmába. Bp., 1954. II. 18. - Keleme:n 
Lajos: Henn(1J1yi D . J ózsef. Ellenzék 1925. 12 -13. - liulcinich Imre: 
A Bethloni gróf BeLblen család története. Bp., 1928. 519. - NN.: Nagy-
enyedi Demokritns. Jclenk01· 1943. 12. - Kovács László: H. D. J. Nagy-
enyedi Demokritus. Tt Hl44. 122 - 12~ . 
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szándékában valamiféle nagyobb formaegység komponálása. Té-
maanyagát, korának és életének dokumentumait már nem szövi 
önéletrajzi, emlékírási kompozícióba, személyközpontú, kronoló-
giai rendbe. Ennél már többet akar: a kis elbeszélő egységeket 
(a kitérőket, a szépprózai szigeteket) kiragadja a memoár nagy 
egészéből, és céltudatosan az objektív kisepikát látszik már az ön-
állósodás útján elindítani Saját emlékiratában már-már szétfe-
szítették ugyan az anekclptikus egységek a nagyobb, életraj:ú 
kompozíciót, de ott formálisan még igyekezett alkalmazkodni ah-
hoz, s meg is ma.radt benne. Itt viszont ennek az életrajzi keretnek 
már nyoma sii1cs, minden egyes története önálló kisepikai egység, 
amellyel képes sajátos ábrázolásigényét úgy megvalósítani, hogy 
a hagyományos, készen kapott keretet mellőzheti.28 

De a kis elbeszélő egységeket összefogó hagyományos emlék-
irati keretet elhagyva még nem tudta létrehozni az újabb, a próza 
egyetemes fejlődésében ismert, Boccaccióval fémjelzett szükség-
szerűen következő láncszemet, az újonnan kidolgozott, fiktív kere-
tet és az ezt kitöltő ciklust. A fejlettebb irodalmi viszonyokból 
ösztönzést merítő Mikes Kelemen prózája a keret szempo11tjáb6l 
többletet mutat, akár főművében a levélformát, akár a Mul,atságo.s 
Napok c. írásában a klasszikus keretjátékot nézzük. Hasonlóan 
Faludi Ferenc Téli éjszakáinak keretes megoldása is részben előbb
re lépés Hermányihoz viszonyítva. De nem szabad felednünk, hogy 
míg mind Mikes, mind Faludi keretes míívei nagyobb részben for-
dítások, addig Hermányi munkája teljes egészében eredeti, tisztán 
hazai talajból sarjadó alkotás. :Mint ilyen pedig messze előbbre 
mutat keret nélküli történeteivel a kortárs Taxonyi János szabá-
lyos szerkezetbe foglalt anekdotáinál, vagy Bod Péter Szent Hilá-
rius c. gyűjteményénél, mert ezekben az írásokban még a prédi-
kációs követelmények vagy szentírási célzatok szabnak rendet az 
összehordott kisepikai egységeknek, s távolról sincs nyoma a fiktív 
keretnek. 

Amellett, hogy a barokk kor prózájának kompozíciója is laza, 
s erősen külsődleges volt, és hogy a hazai viszonyok ilyen értelem-
ben is hátráltató hatásúak voltak, Dem kedvezett Hermányinak 

28 A legújabb európai irodalom is kísérletezik a szokott műfaji keretek 
elhagyásával. Például Roger Martin du Gard egyik művének komponálásá-
ról így ír: „Lemondok a naplóformáról, az emlékek felidézéséről, novella-
sorozatot írok, s ebben egymásután megjelenítem azokat az eseményeket, 
amelyeket az Emlékezésekben felidézni és elbeszélni akartam ... " s csupán 
egymás mellé helyezett darabokból áll ÖS.'>~e a m(í látszólag hiányzó kom-
pozíciója. - Vö.: Roger Martin du Gard: Onéletrajzi és irodalmi emlékek. 
Bp., 1960. 140. 
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egy újszerű művészi kompozíció k ialakításában alkotásmódjának 
az élőszóhoz közelálló jellege sem. Miként a folklór széppróza is 
inkább csak elemekből tevődik össze, s benne csak szájról szájra 
menő, kisebb anekdotai egységek átmeneti kapcsolata jön létre 
anélkül, hogy strukturális változás következne be, ugyanúgy a 
Nagyenyedi Dernokritus is csupán anekdotikus történetek gyűjte
ményét jelentheti.29 A későbbi híres-hírhedt magyar anekdotikus 
elbeszélésmód szerkezeti gyengesége is joggal ebbéSl a nézőpontból 
érthető. Riedl Frigyes kedvelt elmélete vagy valamiféle gyakori 
„szószisszenete" volt, hogy a majdan i nagy magyar regényírók-
nak - Jókainak vagy Mikszáthnak - szerkezethiánya azzal ma-
gyarázható, hogy „a magyar elbeszélés természetes alapja az 
anekdota", s hogy íróink formailag legtöbbször afféle anekdota-
füzéreket alkotnak. ao 

Következetes végrehajtója és végigvivője viszont Hermányi 
annak a - mondhatni - vezérelvnek, ami a kiválasztás, elrende-
zés terén abban látszik, hogy szigorúan csak olyan történetek ke-
rülnek be a gyűjteménybe, amelyek közös témájuknál fogva 
„dib-dáb dolgok", mindennapos esetek, s különösebb rendezésnél-
kül is teljes hatóerővel állják meg helyüket egymás mellett. Her-
mányi tisztában van azzal, hogy munkája az anekdoták rendezé-
sében nem jutott valamely kikristáJyosult múformához, sőt 
túlzottan is szigorúan ítéli meg ezt a körülményt az előszavában. 
„Sok dib-dáb dolgoknak tővel-heggyel, s éllel-fokkal, ággal-boggal 
összehá11t szemétdombjá"-nak nevezi munkáját. Ugyanakkor 
nagy és magabiztos öntudattal vállalja is ezt a megítélést, mert 
jól tudta, hogy eljárásának és alkotásmódjának újdonsága, „id6re 
számító értéke" magában az eredeti, önálló kisepikai egység meg-
valósításában rejlik. 

Mig általában az anekdotai kapcsolatban legtöbb szó a leglénye-
gesebbnek vélt kellékről, a csattanóról szokott esni, Hermányi 
alkotó módszerében ennek a tényezőnek nem tulajdoníthatunk 
oly rendkívüli jelentőséget. Nem kívánj uk csökkenteni ténylege-
sen meglevő szerepét: számos esetben kitűnő megoldásokat talá-
lunk nála ebben is. De nem értünk egészen egyet azzal a nézettel 
például, miszerint a szerző „tudatosan csak arra törekedet t, hogy 
történeteinek csattanója mennél szellemesebb legyen".31 Anekdo-
tái jó részének szerkezeti sajátossága ugyan, hogy a csattanót 
előkészítő feszültség folyamatos növelésével, hátráltató epizódok 

29 V . V. Kozsinov: A regény keletkezése. Moszkva, 1963. 127. 
ao Vö.: Gyergyai Albert: Bóka László. ItK 1964. 100-102. 
ai A ma.gya1· irodalom története II. 615. 

731 



alkalmazásával stb. a várakozást hirtelen, meglepő fordulattal fel-
oldja, de szerencsés esetekben a hangsúly inkább az előkészítésre 
esik, s nem magának a csattanónak enyhítő megoldására. Nem a 
szokványos anekdotálmak „együgyű" konstrukcióját követí, hol 
némi nekífutás után egyetlen naiv csattanó teszi ki az egész törté-
netet. Ez közel vinné, sőt azonosítaná az élccel, a viccel, amitől a 
legtávolabb áll. Nagyon sokszor annyira háttérbe szorul a csattanó-
ra való törekvés, hogy az író éppen nem abban látja történetének 
igazi magját, fordulópontját. Ilyenkor megelégszik - mert a lénye-
get ott találja- egy-egy érdekes helyzet, jellemző eset központi mo-
tívumára való koncentrálással is, anélkül, hogy okvetlenül az egy-
szerü anekdotai csattanóhoz vezetné a mesét. Az ilyen eljárással 
eltávolodík az anekdotaitól, hogy helyette a polgári író novella-
nyersanyagot és témát csattanó nélkül is látó magatartása érvé-
nyesüljön. Efféle történeteiben a cselekmény már nem az egyetlen 
anekdotai szálon vagy „sínen" fut és.fordul csupán. Inkább a ráció 
oldaláról közelíti meg ekkor a tárgyat, s sablonokhoz nem ragasz-
kodva veszi célba az adott helyzet vagy személy lényeget feltáró 
mozzanatát és törekszik annak pontos megrajzolására, összetettebb 
jellemzésére. Nem maga a csattanó a fontos ílyenkor, hanem az 
ok, amely kiváltja, vagy kiválthatná azt. 

Hermányi alkotásmódjának teljes bemutatását ezúttal nem ad-
hatjuk. A XVIII. század anekdotájának e fontos irányát így láttat-
va elegendőnek tűnik, hogy az író kiemelkedő szerepét a tárgyban 
elismerjük: elsőként tudott összegző rögzítőjévé lenni az emlék-
irati és a szóbeli anekdotikus hagyománynak, s megformálójává 
válni az abból kifejleszthetett elbeszélésnek s hagyománynak. És 
mindezt az 1760-as évek elején érte el, szemben például az eredetj 
magyar vígnovellák feltűnésének jóval későbbi - XIX. század 
eleji - időpontjával. 
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NÉMEDI LAJOS 

BESSENYEI GYÖRGY UTÓÉLETÉRŐL 

(1772 - 17 82) 

Nagyjából egyidőben, több különböző helyen, a társadalom 
különböző pontjain lelünk Bessenyei munkásságának első vissz-
hangjára. Nem a korabeli társadalmi hierarchia kedvéért kezdjük 
a bécsi udvarnál, hanem mert ezek a nyomok vesznek el tenné-
szetesen a leghamarabb.1 

Grass Frigyesné bárónő, Mária Terézia komornája, belső bizal-
masa, költőnknek anyai jó barátja és támogatója (1715 és 1720 
között született, tehát nincs jogunk Kazinczy feltételezését valami-
féle szerelmi viszonyról elfogadni!) 1772. december 4-én levelet ír 
Kollár Ádámnak, az udvari könyvtár igazgatójának:2 Bessenyei 
György egy tragédiáját (a.z Ágisról van szó) a királynőnek ajánlotta . 
Az uralkodónő Kollárt szólítja fel ezúton, hogy olvassa el és 
mondjon véleményt a műről. A királynő egyébként örül, hogy 
nemes ifjak értelmes dologgal foglalkoznak. Grassné is arról ír, 
hogy nagy örömét leli a tehetséges gárdatiszt társaságában: a mj 
korunkban, írja, ritkán lehet tapasztalni, hogy fiatalemberek Hyen 
komolyan gondolkoznak, és önként frodalommal foglalkoznak. 
Önként, mert a gárdánál nem nevelik erre őket. 

Kollár véleménye, Grassné következő levelének bn.ngjából ki-
vehetően, pozitív volt. - Nemsokára egy katolikus prédikáció 
lefordításával bízza meg a királynő Bessenyeit (A Szent Tamás 
Apostol ... ). A benyújtott magyar fordítást megint Kollár kapja 

1 Bessenyei György utóéletére Belohorszky Ferenc A Bessenyei-irodalom e. 
füzetében közöl adatokat, de keveset és pontatlanul. 1788 és 1872 között 
összesen 26 adatot regisztrál. (Nyíregyháza, 1941.) Gálos Rezsó : Bessenyei 
György életrajza e. monográfiájának van egy ilyen fejezete : Utóélete, iro-
dalma, de ez csak két és fél lap (362- 366). - Saját anyaggyűjtésomből 
már korábban közreadtam, néhol rövidebben, néhol hosszabb lére eresztve, 
következő dolgozataimban : Bessenyei György utóélete. I. Eger, 196 l. -
B essenyei és K azinczy. ItK 19.62. 286- 306. 

2 Gra-ss Frigyesné és ~ollár Adám levelezéséből leközölte, ami megmaradt, 
CsókaJ. Lajos: Kollár Adám és Mária Terézia iskolareformja. Pannonhalma, 
1936. című művének a függelékében (297 - 320). Csóka Lajos irt egy cikket 
még előbb ezen anyag alapján : B essenyei György és a bécsi udvar. Pannon. 
halma, 1936. 
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kézhez véleményezésre. Grassné is tud a dolgok menetéről, és 1773. 
április 16-án kelt levelében arra kéri Kollárt, hogy adjon jó véle-
ményt. Ránk maradt a királynő és Kollár levélváltása is. :Mária 
Teréziát különösen az előszó őt dicsőítő része izgatja: nem fog-
ják-e ezt hízelkedésre magyarázni. Kollár biztm;ítja, hogy „ez a 
Bessenyei előszavában csak szíve szavának ad hangot, következés-
képpen hízelkedéstől távol áll". A nyomaték kedvéért hozzáteszi: 
„A szerző .... egyike honfitársaimnak, és évek óta jól ismerem ... 
Mi, magyarok, nemzeti karakterünk szerint, igen kevéssé tudunk 
hízelegni. Az irigység, az önzés, a féktelen becsvágy és a túlságos 
szabadságra való erős hajlandóság, - ezek a mi nemzeti hi-
báink. "3 

Itt és máskor is Kollár Hungarusnak, Ungarnak vallja magát, 
egy helyen azonban szláv eredetére hivatkozik. Egész működése 
a bécsi udvarban korántsem egyértelmű. Az ő egyik lapalji jegy-
zetére megy vissza Herder jóslata a magyarság közeli kipusztulá-
sáról. Nem vonható azonban kétségbe, hogy személy szerint be-
csülte és szerette Bessenyei Györgyöt, és hogy a testőr a közvetlen 
érintkezésben, Grassné asztalánál vagy az udvari könyvtárban 
sokat tanult tőle. A magyar nyelv ügyében nem voltak egy véle-
ményen, de Kollárnak a magyarság veszedelmét előrelátó szem-
lélete még inkább sarkallhatta Bessenyeit kultúrpolitikai terveinek 
kidolgozására.4 

A vallásos Grassné vagy nem értette meg a fiatal testőr világ-
nézeti vívódásait és a materializmushoz közeledő kétségeit, vagy 
ezekről előtte tapintatosan hallgatott Bessenyei. A királynő 
bizalmasa csak az irodalmi buzgalmat becsüli benne. 1774. 
február 19-én azt a tervet veti fel Kollárnak, hogy Bessenyeit az 
udvari könyvtárban helyezzék el. A királynő előtt védelmébe 
veszi a kancellária vádaskodásaival szemben. 

Bessenyei György azonban nem volt udvari költő. Irodalmi 
működéséről valójában először a református birtokos nemesség, a 
testőrök és a pálos rendi szerzetesek szereznek tudomást. Az 
Ágis előtt megjelenő Hunyadi Lászlót Beleznay Miklósnénak 
ajánlja írója. A református nemesség egyelőre még közelebb kerül 
hozzá, amikor 1773-ban a hazai protestáns egyházak ágense lesz a 

3 Halász ,Gábor: Két Bessenyei-dokumentum. ItK 1933. 296- 7. 
4 Kollár Adámról és szerepéről több érdekes cikk jelent meg az utóbbi évek-

ben: Dümmerth Dezső: He1·der jóslata és fo1·rása.i. Fil. Közl. 1963. 181-183. 
és Történelemkutatás és ?VIJelvkérdés a magyar-Hahsburg viszorwJ tükrében. 
Fil. Közl. 1966. 391-413. - Szilday László: A „hungarus" problér~a. és 
Kollár Ádám. Fil. Közl. 1967. 227-229. és Dümmerthválasza.: Kollár Adám 
problémája.. Fil. Közl. 1967. 442-444. 
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királynő mellett. Kazinczy Ferencet apja Bessenyei György 
„akkreditálásának" hírére viszi el Bugyiba Beleznay )1.iklóst neve-
napján megköszönteni.5 Lehet, hogy itt Kazinczy látja is az írót, 
de legalábbis hall róla. Valószínű az is, hogy Beleznayné megaján-
dékozza a fiatalembert Bessenyei néhány munkájával. Azt a.z 
irodalomszerető asszony Kazinczyhoz írt leveléből tudjuk,6 hogy 
pl. Der A merikaner c. elbeszélését még eredetiben olvasta. Ezek a 
kapcsolatok magyarázzák, hogy Kazinczy első irodalmi próbál-
kozása e kis német elbeszélésnek magyarra való átültetése lett . 

.Bessenyei Bécsben maga nyomtattatja ki míiveit, Kazinczy 
szerint Beleznay Miklós pénzén. A példányokat maga vagy Sándor 
bátyja küldözgetik el jó barátaiknak. 1772. szeptember 11-én ilyen 
kísérő sorokkal küldi el Sándor öocse „gyenge elméjének zsengé-
jét" Radvánszky János Zólyom megyei alispánnak: „Hitnyadi 
Lászl6t küldöm neked, amelybül egyebet nem tanulhatsz, de, ha-
nem talán egy-két tiszaháti szót. Ha a szívedet nem esmérnéd, 
annak némely részit belőle alkalmasint kivebetnéd. " A címzett 
megköszöni a küldeményt és a drámai próbálkozás úttörő jelentő
ségére utal: „Öcséd ura.dnak böcsös könyvével való kedveskedé-
sedet, minő kedvességgel vettem, azt a magyar nyelvhez különös 
tekéntetembül is sajdéthatod... Oha.jtanám, hogy ezzel többé 
magyaroknak írásra ösztön ada.ttatnék. "7 

Bessenyei közvetlen bécsi környezetét a testőrök alkotják. 
Barcsa.y .Ábrahám testőríró igaz, megértő barát. A harmadik, 
akiével nevük sokáig összefonódott, a kitűnő műfordító, Báróczi 
Sándor, soha rokonszenvvel irányában nem viseltetett. A testőr
ségről szóló feljegyzéseiben meg sem említi a nevét. Pedig Bessenyei 
írásbeli nyilatkozatával erre a nem is titkolt ellenszenvre soha 
nem szolgált rá. - Döntő jelent6ségíí viszont, hogy az idős Orczy 
Lőrinc egy rokona kedvéért sokszor felkereste a gárdapalotát és 
megismerkedett Bessenyeivel is. Már 1772 első napjaiban, még 
mielőtt az első tragédiák megjelennének, versben válaszol neki. 
A sorokból az is kicsendül, hogy bizonyos vezéri szerepet tulajdo-
nít magának a most meginduló magyar irodalmi törekvésekben: 
„Akarod, vezére lészek utaidnak." A költői levél végén kicsendül 
az a reménysége, hogy a bécsi testőrök köréből végre ismét 
jelentős magyar író lép elő, „ki a hazánk nyelvit szeretőknek Par-
nasszus hegyére útat mutat. "8 Bessenyei felvilágosult gondolatait 

s Pályám Emlékezete. Első sza.k. 7. rész. 
G A levél kelte 1776. dec. 29. Ko.z. Lev. r. 7. 
7 A leveleket közreadta. Baros Gyula: Bessenyei Sándor szerelme e. művé

ben, ItK 1906. a. 31. lapon. 
8 Bessenyei Györgynek. Pest. 10. Januari, 1772. (Költői levél.) 
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és a keresztény hittől való eltávolodá~át v1szout ·aggódva figyeli. 
Ő maga is jól tájékozott az európai irodalmakban, de szilárdan 
kitart a sztoikusan ért~lmezett kereszt énységnél. 

Térj meg jóbarátom! e sok visgálásból, 
Semmi haszon nem jön reác;l e munkából, 
Mojzses könyve nélkül világ setétben áll. 
Ennél jobb vezetőt halandó nem talál.9 

A bécsi írói körnek a szíves barfi,tság az érzelmi összetartó 
ereje: „Szívünlmek érzési füzzék szárnyainkat, Barátság élessze 
mozgó ajakunkat" : e szavakkal fordul Bessenyei 1772 elején 
Barcsay kapitányhoz. MagánosságáJ:?an a j6 barátra gondolván, 
szíve most az egyszer nyugodt, „nem vérzik" .10 .13arcsay arra inti a 
tépelődőt, hogy a világi örömöket se vesse meg. Az Orczynál 
felvilágosultabb Barcsay láthatólag nem nyugt~lankodik annyit 
barát ja filozófiai vívódásain : köztük nem világnézeti, hanem tem-
-peramentumbeli különbség van: „De, mindaz9náltal, egymást 
szerethetjük." Barcsay arra biztatja, hogy költészettel szolgáljon 
nemzetének. Vígjáték.írásra serkenti és a Lukanus-fordításra is ő 
biztat ja. . 

Orczy is irodalmi fellendülést remél a bécsi magyar írói körtől, 
.de Barcsay ezenfelül kifejezetten Bessenyeinek tulajdonít nemzet-
nevelő hivatást .és bizonyos vezéri funkciókat: ,„ .. láttalak (ti . 
álmában) .. . a budai Sz. Gotthárd kősziklájára felül vén, onnét a 
Duna és a Tisz~ között val_ó népeket Keve nyelvén tanítani .. . 
Csak fudd meg azért hangos sípodat, s ébreszd foi zsibba.dt 6rzé-
kenységeinket . . . " 

Bessenyei György olyan egyéniség volt, törek vései, komoly 
vívódásai olyan tiszteletet parancsoltak, még ha nem ·is értették 
meg egészen vagy nem értettek vele egyet, első nagy korszakában 
annyit publikál, hogy hamarosan kimondatlanul is a bécsi írók 
fejének tekintik. A Bessenyei György Társasága c. kiadvány címé-
ben is mutatja ezt , bár nem társa.ságot (sodalitas) jelent, hanem 
beszélgetést, társalkodást. Talán ez a magától értetődő vezetői 
szerep az, ami a külső megnyerő tulajdonságokkal kevésbé meg-
áldott Báróczi irigységét és ellenszenvét iránta felkeltette. Bes-
senyei ágensi működése, a.z udvarnál )>Zerzett befolyása önmaguk-

9 Orczy Lőrinc midőn Bessenyei Györgynek visszaküldené a vaUús iránt 
h abozó írásait. (1777 körül.) . 

10 Bessenyei György és Barcsay Ábrahám verseit, vagy sorait a Bessenyei 
György Társasága címlí kiadványból V<'S7:em . l3é<·s, 1777. (Magyal' Trodttlrni 
Ritkaságok 2a.) 
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ban véve is lényegesen szélesebb körű tevékenységet jelentettek, 
mint a kötött egyhangú testőri szolgálat . 

Ez a vezetői öntudat minden szerénysége mellett sem hiányzott 
Bessenyeiből. Kitűnik ez abból, ahogyan Orczynak ír: 

Lármázza fel pennánk perelő hazánkat, 
Mutassuk földünknek szép magyarságunkat; 
Tanulják nyelvünket országunk fiai , 
S légyenek nemzetek érdemes tagjai. 

Ugyanerre mutat az a hangnem, amellyel Barcsaynál sürgeti 
Orczy munkáinak kiadatását: „Mondd meg az írónak, hogy ha 
érdemeivel hazája magyarainak kinyomtatott munkáiban nem 
szolgál . .. tehát kitöröljük nevét a jó polgárok és poéták t ársasá-
gábul." És már a kultúrpolitikus meggondolásaival folytatja : 
„Nagy dolog, hogy a nagy elmék elrejték magokat, és a.z olyak 
mint akik Markálfot, álmoskönyvet másolnak, nyomtatva kó-
borolnak hazánkban." 

A Die Geschi:ifte der Einsamkeit függelékeként közölt francia 
nyelvű levélváltás valószínűleg csak Bessenyei leleménye és aITa 
szolgál, hogy az író saját magáról is elmondhasson egyet -mást. 

A vallásbeli türelmesség jegyében fűződnek Bessenyei kap-
csolatai a pálosokkal. Egyik testőrtársának szerzetes testvére, 
Szluha Demeter már 1771-ben latin versben méltatja, am~ért a 
haza dicsőségét tudománnyal kívánja növelni.11 A költő Anyos 
Pál megküldi szerzetes társának, Kreskay Imrének Bessenyei két 
művét, a Hunyadi Jánost és a Filozófust. Kreskay válaszlevelében 
találjuk e két mű első részletesebb kritikáját.12 Egyébként Kres-
kay is aggódik Bessenyei filozófiai eszmélkedésein és úgy t a rtja, 
hogy: „Jobb az Igazságban üdvösséges rabság, / Mint az újságok-
ban tévelygő szabadság." 

Bessenyei nagyra becsüli a szelíd pálosokhoz fűződő emberi 
kapcsolatait, különösen, amikor saját felekezete támad rá. Kres-
kay I mréhez írt költfü levelében a hitbéli türelmesség gondolatát 
emeli ki, és szelíden bár, de megvédi a pálosok aggodalmával 
szemben a felvilágosult filozófiát : „Boldog idők ezek. Talán nyugo-
dalmát/ Elhozzák H azánknak fedezvén fájdalmát .. . Valld meg, 

11 Ad D. Bessenyei, 1777. (A Bessenyei György Társasága e. kötetben .) 
„T u, Patriae literis optas augere decorem, Hoc magis ac armis, Pati·ia culta 
niteL." 

12 Kreskay Ixme költői levelezése. Hattyúffy Dezső kiadása. (Régi Magyar 
Könyvtá1· 22.) 1906. 
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hogy ezeket a Tudomány szüli,/ S nem a vetélkedés, mely az Em-
bert öli ... " 

Ányos Pál jutott igazán közeli emberi és szellemi - lelki kapcso-
latba. Bessenyeivel. Az 1778 nyara és 1779 ősze közötti, sajnos 
<'sak töredékesen ránk maradt költői levélváltásuk a legszebb 
magyar irodalmi dokumentumok közé tartozik. L3 A filozófiában 
nem érthetnek egyet, de Ányos nem leckézteti meg töprengő 
barátját. Bessenyei láthatólag örül, hogy hozzáértő emberrel 
vitatkozhatik irodalmi kérdésekről, nyilatkozhatik írói módszeré-
ről. Mindkettőjük életében van ekkor elég bánat és ál'ny: meg-
értik és meleg baráti hangon vigasztalják egymást. Ányos megér-
tése fakasztja Bessenyei tolláról egyik legszebb, legmeghatóbb 
lírai megnyilatkozását: „Élj, biztasd fáradt életemet, - mondj 
szépet igazság helyett, és kevesebb lesz fájdalmom. Tudnod kell 
úgy is, hogy a valóság mindenütt szomorit, és csak szin gyönyör-
ködtet bennünket mindenben." 

Ányos mindenkit megelőzve már 1778 nyarán Orczyt, Barcsayt 
és Bessenyeit együtt mint az irodalmi megújulás bajnokait dicső
íti. A költői levélváltás után saját magát is az úttörők közé 
számítja: „Mondjuk meg magyarjainknak mi a szép! éreztessük 
vélek, ha erővel elfordulnak is tőlünk! - lesz idő, hogy önként 
jönnek karjaink közé. Akkor barátom, akkor fog a t.isztá.bb nap 
mosolyogni." 

Igen élénk visszhangot váltott ki Bessenyei katolikus hitre 
térése 1779 nyarán.14 A pálosok diadallal köszöntötték a meg-
térést, a reformátusok pl. Debrecenben nagyon haragudtak.15 

Jellemző módon a pálosok nem a református katolikussá válását 
emelik ki, hanem Bessenyei filozófiai kétkedéseinek végét ünnep-
lik: 

Mennyi változások egy ember kedvében, 
Ki, noha filozof, tűz, villám eszében, 
Mégis szüntelen nyög titkos keservében, 
Míg az igaz hitnek nem-nyugszik ölében. 

Kreskay Bessenyeinek „bokros kótségei"-ről beszél, és csak 
Révai Miklós emlegeti a „ vak eretnek" -séget. - Kazinczy jegyzi 
le kétszer is az elfogulatlanabb kortársi vélekedést: sokan látták, 
hogy Bessenyei kényszerűségből és nem meggyőződésből tért át, 

1a Császár Elemér: Ányos Pál vonioi. 1907. és ItK 1907. 353 - :l57. 
u Waldapfel József: Bessenyei György áttél'ése. ItK 1929. 227. 
u Rhedoi Ferenc levele. Piskolt, 1780. j(alius 17. Id . Gálos: L m. 149. 
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és éppen az könnyítette meg elhatározását, hogy egyik Yallás dog-
máiban sem hit t,.1G 

Bessenyei írói működéséről hamarosan hírt adnak az írói élet-
rajzgyűjtemények. Horányi Elek M ernoria Himgarormnában már 
1775-ben ismerteti a fiatal testőrök első műveit17 • Tőle származik 
az a sokáig kísértő téYes adat, hogy írónk Abaúj megyében 
született. Bécsben De Luca Ignác egyetemi tanár írói életrajz-
gyűjteményében 1777-ben átveszi Horányi anyagát Bárócziról és 
'Bessenyeiről, pedig műve A tudós Ausztria címet viseli. 18 

Bessenyei és társai irodalmi és tudóstársaságot létrehozni 
kívánó törekvéseinek 1779-ben egy halvány, külföldi visszhangja 
is támad. 1775-ben a hessen-hombmgi gróf egy „Société Patrio-
iique de Hesse-Hombourg" elnevezés{l társaságot alapít.10 A tí1l-
méretezett cél a tudományok művelése és a különböző hasonló 
társaságok eredményeinek kicserélése nemzetközi méretekben. 
Egy P aradis nevű francia nyelvtanár javaslatára jön létre ez a 
társaság a hétezer lakost számláló parányi német államban. Két 
év ig Párizsban tartanak fenn folyóiratot a német kulturális élet-
ről. 1779-ben Paradis Bécsbe jön é Bessenyeiékkel tárgyal 
magyar hazafiúi társaság alapításáL·óJ. A magyar urak kérik a 
Hessen-Homburgi Társaságba való feh-ételüket, és meg is kapnak 
húsz névre szóló tagsági le,elet. Bessenyei Györgynek éppen 
nagyon nehéz nyara van: Pesten ugyan szervezi a Hazafi úi )!agyar 
Társaságot, de ekkor katolizál, betegség is kinozza, és csak októ-
berben válaszol a gróf titkárának. Armbruster 1780 áprilisában 
kifejti Bessenyei előtt a homburgi kezdeményezés nagy nemzet-
közi célkitűzéseit és lehetőségeit. Bessenyei nemrég megtalált 
válasza egyelőre még kitér az érdemi megjegyzések elől és azokat 
későbbre ígéri, de ez a fonal végleg kiesik a kezéből. 

(1782-1790) 

1777 és 1781 között a lkotja meg Bessenyei nevezetes kultúr-
politikai röpiratait, vígjátékát és A Jlohni című esszégyűjteményt. 
Ez utóbbiban a felvilágosodás filozófiája egy míiben jelentkezik 

16 Harsányi T stván: Kazinczy kéziratos följegyzése B essenyei áttéréséről 
a Háday Könyvtár Szem ere Tárában. ItK 1927. III-IV. füzet,. - Kazinczy 
Nyomárkay iigyvédnek 1820-bun. Kaz. Lev. XVII. 2. 

17 H orá1iyi J<Jlek: Mem oriu. Ilungai:orum. 1. 1775. 287 - . 
ie Ignaz Dc Luca: Das golehrle Östeneiéh. Ein Versuch. Wien, 17772 • 

22 - 23. Így írja költőnk nevét : „Beschengei." 
10 Denis Silagi: Zur Gescbichte der crsten ungarischen gelehrten Gcscll-

schaft (1779). Siidostforschungon 1961. 204- - 224. 
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minden ellentmondásosságával. Annyit előlegezhetünk a most 
következő vizsgálódásokból, hogy .Bessenyei bzellemi vívódá~ait 
a magyar irodalmi élet ekkor még nem tudja befogadni. A filozó-
fiai töprengések egyelőre nem találnak visszhangra, még rosszal-
lásra sem. Annál szélesebb visszhangot vált ki a. magyar nyelv 
művelését célzó buzdítás, lllszen a közvetlen elődök és kortársak 
részben az általános európai tradíció hatására elszórtan hasonló 
gondolatokat már kimondtak. .El'-t az egész nemesi-nemzeti 
kultúrpolitikai koncepciót Bessenyei röpiratai összegezik és 
emelik magasabb szintre. 

II. József idején egyre csak erősödik a nemzeti mozgalom, meg-
jelenik az első magyar újság s egyáltalán bővülnek a publikációs 
lehetőségek. A kor vezető literátorn.inál szinte mindenütt meg-
találjuk Bessenyei közvetlen hatását, ösztönzésének nyomait. 

K azinczy Ferenc irodalmi tevékenysége igen korán megindul és 
szinte legelső terméke, mint már említettük, Bessenyei német 
nyelvű elbeszélésének magyarra való fordítása 1776-ban. A név-
telenül megjelent munka szerzőjét a protestáns nemesség köreiben 
természetesen jól ismerték. Kazinczy n maga Elöljár6 Beszédében 
csak annyit jegyez meg a könyvecskéről, hogy az „ .... egy fő 
magyar Cavallier szüleménye, ki nevét, nem tudom milyen okból, 
munkájának olvasói elől el akarta titkolni". 20 December 10-én a 
sárospataki diák elküldi fordítását az általa nagyon tisztelt szerző
nek. Az elveszett leYél tartalmát csak a válaszból lehet rekonst-
ruállli: a fiatalember a tekintélyes írótól mintegy szabadságot kór 
az írói munkálkodásra„ Bessenyei nem szűkölködik a bizt.ató 
szavakban, nagyra becsüli a nemes törekvést: „Ne szünjön meg 
az Ur szh'ének hajlandóságai után menni, és az emberi viselt 
dolgoknak ahhoz a dicsőségéhez közelíteni, melyre szemeit csak-
uem bölcsőiből láttatik vetni." Kevés magyar író kapott fiatal-
korában ilyen magas helyről ennyi szép biztatást.21 

1777-ben András bátyja elviszi 13écsbe. Szinte első dolga, hogy 
Bessenyeit felkeresse. A Pályám, Emlékezetéből úgy értesülünk, 
hogy nem találja otthon, de dolgozóasztalán levelet ír az ekkor 
még csodált példaképnek. Későbbi nyilatkozataiból tudjuk, hogy 
fiatal korában szívesen olvasta Bessenyei tragédiáit.22 A Rumy 
Károly Györgynek 1809-ben küldött önéletrajzi vázlatban egye-
nesen ezt olva.shatjuk: (első bécsi (1tjáról beszél) „ ... itt láttam 

:eo Weber Artur kiadása a Régi Magyar Könyvtárban. 34. sz. 6. 
u Bessenyei György Kazinczynak 1777. febr. 11. Bécsből. Kaz. Lev. I. 

8-9. 
22 Kisfaludy Sándornuk, 180!.l. szept. 1. (Kaz. Lev. XXU. 170.) azL írja, 

hogy az Ágist és a HunyadiL valaha gyönyörködve olvasta. 
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Bessenyeit még a testőrségnél; ennek fénye lángra gyullasztott 
engem. "23 - Látni fogjuk, hogy Kazinczy később többször is 
módosítja Bessenyeiről alkotott véleményét, de a fenti nyilat-
kozatokból világos, hogy 1782-ig valószínűleg csakugyan jelentős 
hatással volt rá Bessenyei egyéniségével és műveivel egyaránt. 

A következő nagy tanítvány R évai Miklós. 1777 - 78-ban 
Bécsben tanul és bizonyára megismerkedik az ottani magyar 
írókkal. 1778-ban megjelent első verseskötetének be' ezetését így 
kezdi: „Megszüntek már ama panaszok, nem is becstelenfük 
nemzetünket azzal, hogy kevés írói va.gynak."24 A nyolcvanas 
évek elején megint többször jár Bécsben, és lehetséges, hogy talál-
kozik az ekkor már katolizált Bc:::senyeivel. 1783 végén átveszi 
a Magyar H irmondó szerkesztését. :írásai azt mutatják, hogy 
Bessenyei műveit jól ismeri, elveit, gondolatait és módszerét fel-
használja. 

Az 1783 december 6-ról keltezett Elő-tudósításában buzdít a 
magyar nyelv szeretetére, bár ennek úgysincs esélye arra, hogy az 
ország határain kívül is megértsék, mint a franciát Yagy a némP-
tet. „Noha ugyan még arra az elterjedésre sincs meg-zegve teljes-
séggel reménységed. Vagyon egy jól vélekedő hazádfia. aki ugyan 
itt már tavaly kfránta színre bocsátani nyomós feltételeit egy 
l\Iagyar Nyelvmívelő Társaságnak felállíttatása ""égett. Yajha csak 
már olvashatnád is! Ott mutatja annak is tér útját, hogyan 
kaphassanak valaha szomszédjaid is nyel•eden ... " Ré•ai tehát 
már ekkor ismerte a Jámbor Szándék szövegét, erre különben 
1790-ben is célzást tesz . 

Akárhogy is történt a dolog. R évai Miklós a Bessenyei-kézirat 
hatására egy évtizedre eljegyzi magát az akadémiai eszmével. 
Azt is mondja, hogy az újság szerkesztését is ezért vállalta el. 
Decem~er vége felé újabb írást küldözgetett szét a lelkes újság-

fró (.Az Ujesztendóre Való Beköszöntő) s ebben egészen Bessenyei 
szellemében körvonalazza szándékait: enyelgő, maga.kedveltető 
formában akarja terjeszteni a hasznos ismereteket és megkedvel-
tetni az anyanyelven való olvasást. Akkor is éreznénk, hogy 
Bessenyei tanítványa beszél itt, ha a szöveg kétszer is nem utalna 
félreérthetetle11iil a Magyarság írójára. Egyszer a „Penna-csatát" 
buzgón kívánó jeles hazafinak idézi két verssorát, majd Sáros-
patakot említve hozzáteszi:„ . .. mint hogy amint mondja egy, 
én is tudom kicsoda., buzgó Hazafi, Magyarsá(J fenn írású ser-

za Kaz. Lev. VII. 111-112. - Tudjuk, hogy a Pályám Emlékezetében 
már úgy emlékszik vissza, hogy a testől't nem találta. a lakásán. Valószínűleg 
ez az igaz. 

"A magyar alagyó.knak első könyve. Nagykároly, 1778. El6-Tudósítások. 
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kentő levele végefelé, itt azok a frizérozatlan fejű Filozófusok 
tudnak magyarul s egyébképpen is." Az egész beköszöntőt, vállal-
kozása közügy-jellegét alátáma,sztandó, ezzel rekeszti be : ,.Ugyan 
azon mondja ezt is: „a közönséges dolgot közerővel kell fogni, 
mert különben hijába erőszakoskodunk." 

De nemcsa.k a nemzeti kultúrpolitika elvi kérdéseinél, hanem 
egészen szokatlan helyeken is emlegeti Révai Bessenyeit. 1784. 
január 4-6n egy térképet ismertet és a Filozófus Pontyijával, an-
nak képtelen földrajzi tájékozatlanságával bizonyítja, hogy ilyen 
ismeretekse mindenkinek szüksége van. A vígjáték szerzőjét 
„halhatatlan író"-nak nevezi és Pontyit igaz magyarnak, „mind 
nyelvére, mind szívére, mind külsejére, mind belsejére nézve". -
Végül említsük itt meg, hogy Révai 1784 májusában elmegy magá-
hoz II. Józsefhez és, mint egy későbbi latin nyelvíí feljegyzéséből 
kitűnik, Bessenyei elképzelését adja elő nek i a Jámbor Szándék 
nyomán és a császártól kér segítséget a felállítandó Magyar Tudós 
Társasághoz. A császár ironikusan leszereli. 25 Révai nem csügged, 
és a körülmények megváltoztával 1790-ben kiadja Bessenyei aka-
démiai tervezetét. 

Batsányi Jánosnak pályakez<léséro még jelentősebb és tart,6-
sabb hatást gyakorol "Bessenyei György. ő már 1783 körül meg-
ismerkedik az Orczy családnál a tcsiőríró műveivel, és hamarosan 
maga is tollat fog. Első műve, A magyarok vitéz:>ége régiek példáival 
megvilágosftva, 1785-ben a nemesi-nemzeti történetszemlélet 
jegyében fogant. Erősen támaszkodik jezsuita kjadványokra, de 
több részletet átvesz Bessenyei Hunyadi János élete és viselt 
dolgai c. művéből.26 Az átvételek nyolc sortól másfél lapig terjed-
nek, két helyen jegyzet ís jelzi az átvételt. De A Holniiból is 
kerülnek át egyes jellegzetes kifejezések és részletek, mint arra 
legutóbb Szauder József rámutatott.2' Batsányi ideológiai állás-
pontja azonban jelentősen eltér a Bessenyeíétől. Ezért széttördeli 
Bessenyei szövegeit, és úgy állítja őket össze műve befejező lap-
jain, „hogy a Bessenyei írá~ában és gondolatvilágában még 

26 Az esetről (1784) Latina c.kézira.tosomójában tudós(L. J. Csaplár Benedek 
Révai Miklós élete. 1881 - 1899. II. 163. 

26 Batsányi János: Összes Művei (továbbiakban BJÖM J(ere11ztury Dezső 
és Tarnai Andor) II. Prózai ~Hívek. Elaó kötet. 1960. - Ebből a kiadásból 
ic.Jézem a Batsányi-szövegeket, de felhus:r.náltam a kitűnő jcgy7,et.anyugoL is. 

: 7 Szauder József: Bessenyei és Balst\11yi. HK 1964. :~48- 50. -; Kibó-
..,·ítve: Bessenyei és a fiatal Batsányi címmel Az Est,vo és Az Alom e. 
kötetben. 1970. 123 - l 35. - B essenyei utóéletének számos vonatkozásá.L 
említi a nagy Lanuhnány is : Szattder J 6zsef: A XVIII. sz~ízo,cli magya.r irodalom 
és a felvilágosodás kutatásának feladatai. ILK 1969. 129- 156. 
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tisztábban felvilágosodott és kevésbé nemesi szemléletmódot erő
sen a nemesi-nemzeti érzésvilág történetszemléletének megfele-
lően hangolta át". Ilyen módon kapcsolta be Batsán~·i mesteré-
nek tanításait „a nemesi-nemzeti ellenállás eleven politikai áramá-
ba" (Szauder). 

Még legalább két versen érezhető az, hogy a fiatalabb kortán. 
lelkesedéssel tanulmányozta Bessenyei műveit. Ilyen az 1786-
keltezett Barátságos levét c. rövid irás, mely verses betétet is tar-
talmaz. Báróczihoz van intózve, de Bessenyeit emlegeti, és átvesz 
tőle egy lényeges verssort. Az 1789-ben írt Serkentő Vála.sz „költői 
képe ... Bessenyei olvasásának nyomát hordja magán leginkább" 
(Szauder}. 

Bessenyei kezdeményezését folytatja és •alósítja meg Batsán:í 
kitűnő prózai dolgozataiban, melyekben 1787 és 1789 között a 
míífordítás helyes elveit tisztázza.28 :Mestere hirdette, hogy a 
nyugati nemzetek jelesebb műveit le kell fordítani magyarra. 
Meg is indul a fordítások áradata. Batsányi helyesen látja meg. 
hogy Európa recepciója csak akkor válhatik teljessé, ha a fordítás 
nem a franciák által hirdetett szabad átdolgozás va!!.\' a magyar 
kortársak által praktizált .. magyarítás'" útján törtémk. Három 
ianulmánvában sokszor bi\ atkozik Bessenveire. Heh-es fordítási 
elveit a németektől veszi át. Azon nem akadt fenn. hog> Be:::-
scnyci maga nem fordított pontosan, legfeljebb a LuJ..-:ánu,,, 
vehető igazán fordításnak. Bessenyei neve és példája más vonat-
kozásokban van jelen a rendkívül fontos műfordítás-vitában. 

Az első megfogalmazás Bessenyei alapgondolatát visszhangozza: 
„Soha semmi nemzet nem jutott közönséges világosságra idegen 
nyelven; a görög görögön, a deák deákon, az olasz olaszon, az 
ánglus, a francz, - mind n. magáén lett tudóssá." Érthető, hogy a 
továbbiakban a Lukánus-fordítást emlegeti Batsányi, és olvasóival 
együtt igaz szívből sajnálja, hogy a fordítás félbeszakadt. A 
nagy vitatott kérdésben , nz idegen szépségek átvételének kényes 
problémájánál is a liukánus kerül elő Báróczi művei mellett mint 
bizonyító példa. Báróczi „ ... s nem különben a liucanus El,ső 
Könyvének fordítója is (kinek a magyar nyelv mívelésében tett 
nagy fáradtságait s érdemeit még sokan nem akarják meges-
mérni) oly szerencsésen loptak bé nyelvünkbe némely idegen szép-
ségeket, hogy azokat az olvasás közben csak észre is alig vészed , 
s nem mint újságokat, hanem mint már esméretcs kedves ósá-
gokat, úgy nézed". - A'I. idé'l.eit utols6 félmondat Bessenyei 

2s Vö. Némedi Lcvjos: A ncm,.,ot.i művelődés néhány problémája. fol·dlágoso· 
dáskol'i h·oclalmunkban (Nyelvújítás és fordítás mint. a kulturális recepció 
eszközei). Pécsi P ed . Főiskola Tudományos Közleményei 1964. 4 i3-490. 
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gondolatának átírása (vö. a Lukánus-fordítás Ajánlásával). 
A későbbi változat egy jegyzete megint csak Bessenyeinek egy 
fontos ~ondolatát tartalmazza: ,.Mert a nyelv csakugyan nagy 
elmék által mehet nagy szépségre." A zárójelbe tett különös meg-
jegyzésre más összefüggésben még visszatérünk. 

A műfordítás kérdéséről írt cikkekben ezenkívül is számos 
hivatkozást találunk Bessenyeire. De Batsányi nemcsak tovább-
fejleszti mestere gondolatait, hanem másokat is buzdít az úttörő 
nagy terveinek, célkitűzéseinek valóra váltására. Verseghy Ferenc 
Millot-fordításának előszavában olvassuk: „Batsányi János úr 
vala, ki engemet arra bírt .. . előmbe terjesztette ő még 1787-ik 
es7.te11dőben Bessenyei úrnak az ő Magyarságában foglalt intéseit, 
melyeknek egvikc Millnt történetkönyvének fordítását is javasolja: 
sol elmés és föntos okokkal támogatta ennek az Úrnak javallását, 
s mind addjg vitatott, mfa nékie kezet nem adtam. " 29 

Be!'lsenyeiről írja meg Batsányi az első igazi irodalmi tanul-
mányt magyar n~·clven 1788-ban. Azzal a nagy tisztelettel szól 
róla, mint eddigi megjegyzéseiben.30 Nemcsak elődjének és 
tanítómesterének tek inti, hanem olvan kortársának, akit a 
viszcnyok mostohasága kényszerített ·le a literátori pályáról, és 
akinek életműve még nincs befejezve. A tanulmány végén kéri 
Bessenyeit, hogy a cenzúra által nem engedélyezett régi kéz-
iratait adja nyomtatásba, megjobbítva azokat 11a mái időknek, 
erkölcseinknek és a jó ízlésnek állapotj ához képest". A tanulmány 
egyik célja éppc11 az, hogy a magyar irodalomnak az utóbbi 
másfél évtizedben észlelhető haladását mutassa meg és, hogy az 
olvasók figyelmét „újabb nemzeti literatúránknak kezdetére, s 
mái napig miként lett folyamatjára egy kevésség" visszafordítsa. 
Ezelőtt pontosan 17 -18 esztendővel kezdett hazai nyelvünk 
művelődru és az úttörés dicsősége Bessenyei Györgyöt, Teleki 
Ádámot, Báróczi Sándort és néhány más hazafit illet, kik „a 
múlt tíznek elején keltek fel". Később Orczy és Barcsay említtetik 
még. A magyar irodalom kezdete tehát lényegében a testőrírók 
és barátaik működése. Az ő szerencsés fáradozásaikon buzdultak 
fel Rájnis, Szabó Dávid és Révai. Ez a „deákos iskola" irodalmi 
fejlődésünk második lépcsőfoka. 

Az új írói nemzedék egyik vezető egyénisége, Batsányi János 
Bessenyei működésében két fontos mozzanatot emel ki: a t udo-
mány magyar nyelven terjesztésének programját és az irodalmi 

!& A világnak közönséges története : Írt.a francia nyelven abbas Millot. 
K ét kötet. Budán, 1790- 91. Tudósítás a magyar olvasóhoz. XXI. 

3.o Bessenyei Györgyről 6s annak mtinkó.iról. Kassai Ml\gyar Museum 1788. 
BJÖl\I II. Első kötet. 91 -100. 
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kritika szükségességének hangsúlyozását. A tanulmány szövege 
és jegyzetei a testő1·író csaknem valamennyi munkáját megemlítik. 
Mindössze a Galant levelek maradl1ak említés nélkül, és a két 
vallásos irat címét keveri össze a tanulmány írója. De fő figyelmét 
nem is a nyomtatásban megjelent művekre fordítja, hanem a 
pálosok pesti könyvtárában elhelyezett kéziratok ismertetésére. 
Feltehető, hogy Horányi Elek már 1783-ban felhívta a fiatal 
Batsányi figyelmét a nevezetes kéziratokra. A tanulmány meg-
írásakor Batsányi már nom emlékszik pontosan minden címre. 
mert láthatólag akkor csak a Hunyadi-eposz töredékéről készített 
másolatot, s ebből idéz most néhány száz sort. 

A tanulmány végén a már említett barátságos felszólítás van a 
művek átdolgozására. Az utóbbi tíz esztendőben nagyot válto-
zott a világ. A protestáns sérelmek folhánytorgatására nincs már 
szükség, sőt azt most a magukat sértve érző katolikusok rossz né-
ven is vennék. Ezeket a „keményebb értelmű sorokat" meg kel-
lene változtatni: „Hitére vallására nézve ki-ki kénvesen érez: 
és az ebbéli veszedelmes versengésnek még most is _-iseljük seb-
helyeit. Lehetünk jó polgárok, igaz hazafiak anélkül, hogy Rómá-
nak, Kálvinnak vagy Luthernek ellenségei legyünk." 

Bessenyei, ha ugyan olvasta a róla szóló tanulmányt, bizonyára 
örült gondolatai továbbélésének. Azzal viszont aligha érthetett 
egyet, hogy a róla szóló írás az ő filozófiai töprengéseiről még 
csak említést sem tesz. Batsányi nem hajlott a végső kérdések 
feszegetése felé, és biztosan nem értett egyet a deizmus, sőt a 
materializmus útján haladó Bessenyeivel. Ebben bizonyára Orczy 
Lőrinc véleményét osztotta. De ő legalább csak hallgat Bessenyei 
filozofálásáról, Kazinczy azonban ugyanebben az időben egyene-
sen kicsúfolja a filozófus Bessenyeit. 

Batsányi teljes jogga.l jelentőséget tulajdonított tanulmányá-
nak. Ráday Gedeontól szívesen hallana véleményt „a Bessenyei-
ről írt disszertációcskáról". 31 Nem ismerjük Ráday válaszlevelét, 
de korántsem bizonyos, hogy ő mindenben egyetértett Batsá-
nyj val. A Magyar Museumban megjelent tanulmány azonban 
nem tévesztette el hatását, és olyanokban is felkeltette Bessenyei 
iránt az érdeklődést, akik addig legfeljebb hírből ismerték. F ejér· 
váry K ároly feJvidéki régh;égbúvár Kazinczyt kéri most meg pl., 
hogy szerezze meg !:lzámára Bessenyei és Orczy írásait.32 

* 
31 Batsányi lovolo Ráday Gedeonhoz, l 789. ápr. 11. BataányiJánoa: Yálo-

gatott 1\fűvoi. Magyar Klasszikusok. 275. 
3? Kaz. Lev. II. 26. 
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A vezető protestáns magyar urak, a Telekiek, Rádayak, P rónayak 
nem becsülték annyira Bessenyei Györgyöt, mint Orczyék, vagyis 
a nemesi-nemzeti ellenállás tábora. Szerepet játszottak ebben az 
iskolaüggyel kapcsolatos harcok (1777 - 78), melyekben Besse-
nyei lényegében az udvar álláspontját igyekezett elfogadtatni hit-
sorsosaival. Tudjuk, hogy ekkor személyesen is összekülönbözött 
a hatalmas Teleki Józseffel, és a királynő támogatása nélkül aligha 
úszhatta volna meg a merész tengelyakasztást. Betetőzte, véle-
ményem szerint, ezt a feszült viRzonyt Bessenyei áttérése. R efor-
mátus körökben azt is emlegették, hogy másokat is próbált Bécs-
ben rábeszélni a katol izálásra. 

Az összefüggéseket még nem ismerjük eléggé. Mindenesetre fel-
tűnő, hogy az a Ráday Gedeon, aki Bod Péterrel levelezik magyar 
akadémia ügyében, aki sok íróról véleményt mond leveleiben , 
Bessenyeit csak egyetlenegyszer említi vállveregető és hely-
telenítő modorban. Kónviról van szó, kinek a vidám rövid el-
beszélésben való jártasságát és szerencsés stílusát Ráday helyesen 
veszi észre, s akit ő is szükségesnek tart Bessenyeivel szemben 
védelmébe venni: „Ezen okból úgy tetszik nékem, hogy Bessenyei 
Uram rövidséget tett neki, midőn a J11ilozófi(,8ában a versei közül 
a legrosszabbat kiválasztotta és csúfság képpen hozta elő . .. "33 

A Pályám Emlékezete szerint Kazinczy 1779 táján ta.lálkozha-
tott először az általa mindig nagy csodálattal említett Teleki 
J ózseffel. Csaknem neKvven év múlva is arra emlékezik vissza, 
hogy véle „a magyar nyelv, a magyar verselés nemei és a magyar 
verselők felől" beszélgetett hosszasabban. Azt is hozzáfűzi Ka-
zinczy. hogy Teleki ~nem vala barátja Bessenyeinek, és arnit 
Bessenvei és társai űztek ... "34 Teleki László, József fia viszont, 
talán é°ppen apja tanácsára, 1784 körül buzgón tanulmányozza a 
Bessenyei-drámákat, és maga is ír ilyeneket Senecáról, Tell Vilmos-
ról, Péter magyar királyról és Hunyadi Lászlóról. Prózában ír, 
de mégis megérzik drámai kísérletein Bessenyei stílusának a ha-
tása. Lényeges eltérés mutatkozik azonban a müvekbe beleszőtt 
világnézeti elmélkedésekben. Bessenyei birálja a vallást, Teleki 
kíméli azt. Bessenyei gondolatai sokszor az egész emberiség sor-
sára vonatkoznak. Fiatal grófi iitánzója sokkal szűkebb körben 
mozog. 

Számunkra a legtanulságosabb viszont az az Előbeszéd, melyet 
Teleki a maga Hunyadi Lászlóról szóló drámája elé írt. A kutatás 

33 Ráday Gedeon Kazinczynak 1788-ban. Kaz. Lev. I. 158. 
34 Pályám Emlékezete. K cizinczy Ferenc: Válogatott MGvei . Magyar K lasz-

szikusok II. 32. (J!l60) 
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különben régen megállapította,35 hogy a gróf semmi mást nem 
tett, mint hogy négy felvonásba osztotta azt. ami Bessenyeinél 
jóval szerencsésebben három felvonást képez. Ennek ellenére az 
ifjli szerző i1agy önérzettel ír, és Bessenyeiröl egészen a Teleki 
család szellemében nyilatkozik: „frt éppen ezen históriáról Bes-
senyei is egy rövid tragédiát, de mind azért, hogy az Esopus 
szajkója szerint idegen tollaklrn.J nem akarnám magamat fel-
ruházni , mind pedig, mivel az ő tragédiája nem is olyan, hogy a 
belőle szedett tollakkal igen fel lehetne magát cifrázni , önként 
semmi részben nem követtem." 

A fiatal Kazinczy 1782-ben kerül Pestre törvénygyakorlatának 
folytatására. Irodalmi nézeteinek kialakulására külföldi kapcso-
latain kívül elsősorban a jozefinista főúri csoport, főleg Ráday 
Gedeon és Teleki József gyakorolnak nagy hatást. Kazinczy 
jozefinista lesz, és később II. J ózsef iskolapolitikájának is hfréül 
szegődik. A fentiek megmagyarázzák, miért alakul ki benne ek-
koriban Bessenyeiről kedvezőtlen kép. De eh-álasztja őket a 
fran cia és a némE"t irodalomhoz föződő kapcsolatuk i,-. Kazinczy 
is olvaista Volta ire-t, rle hamarosan inkább Rou.:;seau-hoz 'onzórlik. 
A nyokvanas évek közepén pedig már a modernebbnek ér~ett 
német irodalom kedve;;ebb neki a franciánál. Akkoriban C!!\"-
magában ez is választóvonalat jelentett a magyar irodalmi élet-
ben. Erre utal a Pályáin .Emlékezetének az a része, mely Pá:.zthory-
val 1787 előtt lefolyt beszélgetését idézi. „Neki is több ,·ala a 
francüt nvelv és literatúra a németnél, mint Orczvnak, Barcsa,nak, 
Bessenyeinek, Báróczinak : én az elsőbbséget a németnek adá1n, bá-
tor valék kimondani . hogy ha csuclálom is a franciákat a társalko-
dás nyelvében, nekik nincs poézisok, azért nincs, mert nyelvök 
nincs hozzá. Egyébre is van szükség, nem csak sima.ságra. "36 

Kazin czy a nyolcvanas években nagy műgonddal csiszolgatja 
Gessner idilljeinek magyar fordfü'tsát. Az 1788-as kiadás előszavát 
1785-ből keltezi és ebben rövid áttekintést nyújt irodalmunk 
történetéről és helyzetéről. Nyelvünk tökéletes voltáról elmél-
kedvén, K azinczy elképzeli magának azt az állapotot, hogy ,,az 
istenek köztünk is teremtenének egy Voltaire-t, egy Marmontelt". 
Költészetünk ezzel egyszerre európai rangra emelkednék. ,.De 
hová-hová szenderít el hízelkedő álmodozásom?" - ébreszti 
magát a valóságra az író. „Nem fogom én soha látni bétoljesedé-
sed! - Ah! Messze - igen mesi,i;r,o ci;tünk attól a fényességétől a 

35 Voinuvi('h Géza: Teleki László i.rodt1.lrní munkássága. ltl< 1 99. 129 -
167. 

30 l d. kiadás II. 79. 
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dicsőségnek, melynek arany hajnalát kevéssel ezelőtt már virradni 
láttuk." 

Az „aranyhajnal" kifejezés a Pályám Emlékezete megfelelő 
szövegrészlete szerint Bessenyeiék felléptére vonatkozik. Említ is 
neveket előbb Kazinczy, annak igazolására, hogy az eredeti 
művekben máris szépen tud írni a magyar. De a sorrend eligazít 
bennünket Kazinczy felfogása felől: „ Gróf Teleki, profes Szabó, 
Rajnis, Bessenyei György." Előbb már dicsőítőleg emlegette az 
ifjú mllfordító Báróczit, Orczyt és Barcsayt. - Ebből az követ-
kezik, hogy Kazinczy 1785-ben az előtte lefolyt időben nem 
lát valóságosan új korszakot jelentő mozzanatot. Irodalmunk igazi 
fellendülésének még ezután kellene elkezdődnie. Biztat is núnden-
kit a munkára: „Gyűljünk öszve a Múzsák oltáránál. .. egész sza-
badsággal haladjunk előbb azon az úton, amelyró1se csalogatás, se 
szidalom nem tántoríthat el." Ez azért is feltűnő, mert a kortár-
sak 1777 körül lényeges változást észlelnek kulturáUs életünkben. 

A Gessner-fordítáa 1788 tavaszán jelent meg, de már 1787. 
november 13-án ismerteti Kazinczy Baróti Szabó Dáviddal folyó-
iratalapítási tervét, és másnap felolvassa előtte és Batsányi előtt 
a már „régóta készen állott" bevezetést a folyóirathoz. Ebben 
az Előbeszérlben Kazinczy már más hangnemben beszél irodalmi 
állapotainkról és hasonul a kialakult közvéleményhez. Világosan 
két évtizedről beszél, amelyre felébredésünk óta visszatekint-
het. Szükségtelennek tartja ugyan név szerint is megemlíteni 
azokat, akiknek ébredésünk köszönhető. 37 

A két fiatal, vezetésre termett egyéniség nem fér sokáig össze, 
és a kassai Magyar M useum már nem az Előbeszéddel, hanem 
Batsányi Bévezetésével indul útjára. A két írásmű nagyszerűen 
szemlélteti a jozefinista és a nemesi-nemzeti tábor kultúrpolitikai 
elképzeléseit egy adott időpontban, még a francia forradalom 
előtt. Ki nem mondva ezeknek is szerves része a Bessenyei György-
ről alkotott különböző felfogás. Batsányi hamarosan megjelen-
teti a Museumban Bessenyeiről szóló tanulmányát. Kazinczy és 
köre a Bévezetés megjelenése után ezt a tanulmányt is úgy tekinti, 
mint ellenséges kihívá,st. Batsányi pozitív állásfoglalása a testőríró 
mellett még inkább felingerli őket Bessenyei ellen. 

Kazinczy 1789. július 10-én részletesen tájékoztatja levelében 
az erdélyi Aranka Györgyöt a magyarországi irodalom helyzeté-
ről. 38 Kifejti neki, hogy a kálvinistát tartja gyökeres magyar 

37 A Kazinczy-föle Előbeszéd szövrgét közlik a BJÖM: kiadói a jegyzet-
anyagban. Prózai Művek. I. 440 - 443. 

as Kaz. Lev. I. 397 - 8. 
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nyelve miat.t „a magyar literatúra elővitelére választott népnek". 
Vitatkozik erdélyi barátjá,,al a két nagy nyugati irodalom elsőbb
ségéről, mert .Aranka is a franciának fogja pártját. Erre rátér a 
magyar irodalmi állapotok jellemzésére . .Az egyébként alig ismert 
Erdődi Lajosra néhány sort veszteget, Teleki Józsefről azt állapítja 
meg, hogy „szenteskedik" . .A végén Baróti Szabóról is csak egy 
odavetett, semmitmondó megjegyzése van. Részletesebben csak 
Bessenyeiről szól, és ezt a részletességet és a hangnem ingerültségét 
láthatólag Batsányi tanulmánya hívta ki. Érdemes a nyilatkoza-
tot egész terjedelmében idézni: „Bessenyei tudomány nélkül 
affectálta a Jegsublimisabb Philosophust, s dagály lett. Ilyen ő 
Lucanitsában, hol a Gallusokat Gauloknak, .Ausoniat Lausoniának 
nevezi tudatlanságból, akár mit mond Batsányi a Museum 2-ik 
darabjában. Igaz, hogy ha Bessenyei Deákul tudott Yólna, nem 
hiszem, hogy Lucanus jobb fordítóra akadhatott volna, mert mind 
a kettőt dagályra szülte a természet." 

A gúnyos hangú megjegyzésekből kitűnik, hogy Kazinczy nem 
sokra becsüli Bessenyei filozófiai töprengéseit. Tudatlanságot vet 
a szemére, és elégtétellel fűzi hozzá (és ezt még sokszor felhány-
torgatja), hogy nem tudott elég jól latinul. - Batsányi tanul-
mányát egyébként Kazinczy egész köre kihívásnak Yette. Földi 
János egy hónappal az Arankához intézett levél után azzal for-
dul Kazinczyhoz. hogy „Batsányi talán most újra •a.la.mi 
dícséretet írt Bessenyei folő1?"39 Ilyenről ugyan nem tudunk. 
de úgy látszik, Kazinczyék már ezt az egyet is sokaJlották. Az 
Orpheu.s első kötetében js van egy Bessenyeire vonatkozó meg-
jegyzés, mely Ráday és Ba.tsányi után újra szükségesnek találja 
védelmébe venni a „jó igyokezetű Kónyi"-t. Ezenkívül a későbhi 
időkből idekívánkozik még egy megjegyzés. Azér t ide, mert ebben 
az időben ítélkezik Kazinczy a legmostohábban Bessenyeit-öl. 
Az 1817. május 7-én Szemere Pálnak megküldött rövid önélet-
rajzi vázlatra gondolok. Ez kiemeli, hogy 1772-ben szó lalt meg 
Báróczi és Bessenyei, 1777-ben Baróti. „K. látta a fény első gyenge 
felcsillamlását, tüzet kapott... 1776 Bessenyeinek Die ...4.meri-
caner nevű németül írt munkáját adá ki magyarban ... K. látott 
új csÍllyt, franciaságot Bessenyeinek mázolásain, de látta a tanu-
latlanság szennyeit is. Bessenyei neki nem vala kedves olvasása, 
de nem nevette Bessenyeit, midőn mások röhögve kacagták ... 
K-nak bálványa a Báróczi Marmontele vala ... "40 

J9Ko.z. Lev. I . 447. 
40 Kaz. Lev. XV. 182-3. 
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Igaz, hogy ez a nyilatkozat már arra a korszakl'a esik, amikor 
Kazinczy ismét nem tekinti a testőrírókat új irodalmi korszak kez-
deményezőinek, de a „mások röhögve kacagták" különös kjfejezés 
valami régebbi, 1790 előtti emlékre mehet vissza. Bessenyeinek fi-
lozófiai iskolázatlanságból vagy ellentétes politikai nézetek miatt 
voltak a jozefinista táborban nemcsak ellenfelei, hanem egyenesen 
ellenségei is. Batsányi is ír arról, hogy Bessenyei érdemeit „még 
sokan nem akarják megesmérni " . - Kazinczy 1790 után minden-
esetre sokkal közelebb kerül Bessenyei törekvéseinek megértésé-
hez, és jó ideig ő hirdeti a leghatásosabban, hogy a modern magyar 
irodalom a felvilágosodás jegyében a három testőríró fellépésével 
kezdődött. 

Közjáték 

(A korszakváltás tudata a kortársaknál) 

Az 1772-es korszakhatár kérdése szinte a mai napig vitatott 
dolog. Szorosan kapcsolódik egyébként Bessenyei György és a fel-
világosodás szerepének megít éléséhez. Érdemes egy pülanatra meg-
figyelni azt, hogy a kortársak tudatában hogyan tükröző<lik a 
korszakváltás, mitől kezdve érzik valami újnak a felléptót a ma-
gyar irodalmi berkekben. 

Barkóczy Ferenc egri püspök, majd esztergomi érsek (1gy él a 
kortár'Sak tudatában, mint, a magyar nyelvnek barátja. Ő biztatta 
Orczy Lőrincet is a magyar nyolven való írásra a mezőkövesdi 
forrásnál együtt sétálván,41 és Orczy verseinek későbbi kiadója, 
Révai :Mlklós is sajnálattal említi meg, hogy Barkóczy korai ha-
lála miatt az ő biztatásá.ra megindult szellemi elevenség megszűnt. 
Dévay András őt ünneplő barokk mondatai természetesen arra is 
figyelmeztetnek, hogy az általa leírt hajnaUiasadá.st no tévesszük 
össze a felv ilágosodás terjedésével.42 

1772-ben Erdély havasai között lefordítja Gellert regényét Tor-
dai Sámuel református lelkész, és érdekes elmefuttatást közöl a for-
dítás előtt hazánk művelődési állapotairól. Nem nehéz felismerni, 
hogy ő is arra a magyar hagyományra támaszkodik, amiből 
.Bessenyei is merített valamit. Elmaradottságunk okainak boncol-
gatása után hozzáfűzi: „Úgy tetszik, hogy már egy néhány esz-
tendőktől fogva közönségesebb virtusa kezd lenni a magyaroknak 
a jó könyvek olvasására való szíves indulati És t'1gy tetszik, hogy 

41 Orczy Lőrinc: Barkóczy FrrPnc· t'S\'.Lergomi érsek úrnak. ( 1 761.i el{)tt„) 
12 Nap uLán forgó v irág ... l 7Ci4. B. fi'. oszLergomi é~·scknek . 

750 



már egy néhány esztendőktől fogva a mi tudósaink ::>zorgalmato-
sabba,n írnak, mivel az ő könyveik ::.zorgalmatosabu oh-a:--ókatta-
lálnak! •·43 

A hetvenes évek közepén felerősödik a szellemi erjedé'. Orrzy 
megrovóan szól arról, hogy mindenki írni akar nálunk i-. már. l .gy 
a regények, „a románsok falkája", hozzánk is eljött, és ezzel meg-
szaporodott a szépnem „elme t akarmánya". - Bessenyeí rndja 
aztán a legjobban, hogy mi megy végbe az országba11, nagyrb.zt 
bennük és á ltaluk . Barcsaynak írja 1776-ban a .Uukanus-forclítá.s 
ajánlásában: „Nem tudom micsoda b6dog vagy bódogtalan törté-
netek okozzák hazánkba, hogy amikor más idegen nych-eknek 
visgálások miatt nemzetünknek anyanyelvét felejtenünk kellene, 
annak tanulásába és felemeléséhe legnagyobb tűzzel éppen akkor 
fáradozunk. " 

1776-ban Mária Terézia a nagyszombati egyetemet orvosi fa-
kultással kibővítve Budára helyezi át. Mátyás palotája helyén 
áll a tudományok legfőbb csarnoka! Így újítja meg a magyar kard 
dicsőségét a magyar tudományi A kortársak közül sokan versben 
és prózában ünneplik az eseményt 6s a kegyes királynőt.44 Ez az 
egyetem persze még sokáig nem a magyar nyelvű tudomány felleg-
vára, hanem a latiné és a németé. A kortársak ezt lelkesedésükben 
nem látják még, és maga Bessenyei is azokat a nagy nemzeti fel-
adatokat, melyeket később a tudományos akadémiára ruház, a 
M agyarság megíi-ásakor még a budai egyetemhez kapcsolódva 
szeretné megoldani.45 

1777-ben lát napvilágot a Ratio Educationis, a magyar nevelés-
ügy első állami szabályozása. Ennek is nagy jelentőséget t ulajdo-
nítottak a kortársak, és a körülötte kialakult harc széles rétegek 
figyelmét keltette fel a nemzeti míívelődés ügye iránt. Bessenyei 
sok mindenben egyetértett a Ratióval és buzdítja is feleit: „Le-
gyen új tanulás-módja, fogadjuk el. " De éppen ez a nem magyar 
érdekektől sugallt tanügyi szabá lyozás döbbenti rá arra, hogy mű
velődésügyiink fordulóponthoz érkezett : „Most volna egyszer 
ideje a magyarságot emelni", ez a kor sürgető parancsa. 

A hetvenes évek végén az egyetemtől és a Ratiót61 függetlenül 

43 Svétziai grófné G.-né asszony óletc. Kolos,·árotl, 1 772. l<: löljáró 
BE>széd. 

14 Pl. (Cserey Lőrinc): Húláló beszéd. A tudományoknak felséges Mária 
1'heresia királyi kegyes gondviselése tifüil Budán feliíllitott lakó·hclyökbe 
való be-ikLo.tások örvendetes napjára. lrl.o. Us. E. Bécsben, J 777. 

46 B essenyei Györgynek A Budai Nagylársaság Fő Tarútóihoz l 778-ban 
intézett levelót 1961-ben a Tolerancia kózirat,ból adtam ki az Bgri P ed. 
l•'öisk. Évkönyvében. 
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is egyre határozottabbá válnak a megállapítások: hosszú hanyat-
lás után a magyar irodalom és tudomány megújult. Révai ?iliklós-
nak 1777-ben Bécsben úgy t(.ínik, hogy „ismét feltetszett szebb 
hajnala régen óhajtott boldogságunknak .. . a tisztesb tudomány 
csak most hajt újra tövéről. S e zöldes fakadék nyújt nagy idfüe 
reményt." Mint láttuk, Ányos egy költői levelében 1778-ban je-
lennek meg először Orczy, Barcsayés Bessenyei mint a magyar iro-
dalom megújulásának bajnokai. Verseinek tervezett kiadása elé 
írt előszavában „titkos öröm könyvekkel" látja hazánkbn.n a tu-
dományok növekvő becsületét „mind pedig főképpen anyanyel-
vünknek míveltetését". 1788-ban Ba.róti Szabó Dávid Ráday Ge-
deon Úrhoz címzett versében a nemzeti irodaLni fellenclülést sokak 
kollektív teljesítményeként ünnepli, annyival is inkább, mivel 
13essenycinek filozófiai gondolatai tőle távol állnak, vagy mert 
közelebbről nem is ismeri a testÖl' műveit. A mondott időpontban 
az irodalmi fellendülés egyre inkább egy nagy nemzetmentő akció 
képét veszi fel, s ennek a magyarul frók mind részesei: „A tudo-
mányt magyar ajkra veszik ... Még sohasem volt ily buzogás; egy 
kincse, s örökje Védelmét fel-, a l- és közrend felfogta; megőszült S 
7.öldellő korban lévők vetekedve segítik." Ennek bizonyítására 
egy fr6i névsor következik, melyben Bessenyei a 13. helyen áll 
olyanok között, mint Czirjék, Kreskay, Görög és Kultsár. 

Mikor azonban a tájékozottabbak jobban utána.gondolnak a 
magyar irodalmi felvirágzás kezdetének, természetes módon a 
tcstőrír6khoz jutnak el. Batsányi 1788-ban írja: ,.a múlt tíznek 
elején keltek fel", tehát 1771 /72-hen. P éczeli J ózsef n. lllindene.~ 
Gyűjtemény 1789-es évfolyam(Lban: Jobb valaha, mint sohasem 
dmíí cikkben határozottan legszögezi: „Örök báladaiossággal tar-
toz ik hazánk a BePsenyeielrnek, Bárótziakuak, Czirjékelmek, s 
egyebeknek, kik első voltak nyelvünknek hatalmas gyámoHtásá-
ban. " - A testőrírók úttörő jelentőségét szögezi le - egy kezdeti 
hn.bo7.ás után-többször Kaiinczy is, egészeu addig, mig emlékira-
tának megfogalmazásához nom kezd. 

(1790 - 1791) 

A ténylegesen 1777 körül felvirágzó nemzeti irodalom és iro-
dalmi élet fellendülő tendenciát mutat, töretlenül egészen a ja-
kobinus perekig. II. József rendeletei, kétségtelenül progresszív 
törekvései, a jozefinizmus és a katolikus ellenhatás, a francia 
fonadalom előszele és különösen kitörése felfokozzák a magyar 
szellemi élet int enzit ását . 1790- 91-ben 500 röpirat jelenik meg, a 
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cenzúra gyakorlatilag megbénul. Ebben a hirte len felduzzadt iro-
dalmi termelésben a haladás és a visszahúzó erők egyként jelen 
vannak, vagyis a felvilágosodás és egyre jobban szerrezkedö ellen-
zéke. A nemzeti lelkesedés, mondhatni nacionalizmus hullámai 
olyan magasra csapnak, hogy ezekkel a zavaros, fenyegető hullii-
mokkal a józan jozefo1istá.k (pl. Kazinczy) sem mernek szembe-
szállni. 

Láttuk, hogy Bessenyei mílködését, inkább nemzeti kultúrpo-
litikai elveit, mint filozófiáját, a nemesi - nemzeti ellenáUás tá-
bora tette inkább magáévá, a jozefinfaták egészében vé,-e több 
szempontból szemben álltak vele. Most 1790- 91-ben, a nemesi-
nemzeti ellenállás diadalával azt várnók, hogy Bessenyei György 
nevét zászlóként használják a kor röpiratai, melyekben a nemzeti 
művelődés problémái sokszor az előtérben állnak. Meglepő dolog, 
de ez valamilyen okból nem történik meg. Bessenyei eszméi (me-
lyek nemcsak az övéi voltak, de ő fejezte ki őket a legpregn án-
sabb módon) a nemzeti művelődés ápolására vonatkozólag, most 
minden eddiginél szélesebb közönség elé kerülnek. Sokan szólnak 
róluk, sok vonatkozásban, de név szerint csak egyszer említik 
Bessenyei Györgyöt, mégpedig a Jámbor Szándékot oly dicséretes 
módon kiadó Révai Miklós. 

Révai szerintem a hosszabb címet maga adja az akadémiai ter-
vezethez, és azt névtelenül jelenteti meg. Az nem volt szokatlan a 
korban, és vegyük hozzá, hogy Révai nem is saját művét adta ki, 
hanem olyan valakiét, akit a kor viszonyai közt hirtelenében meg 
sem lehetett kérdezni szándéka felől. A bevezetésben említi ugyan 
Bessenyeit azon hazafiak között, akik „jó darab jdővel ezelőtt a 
dülő magyarság alá hajultak támogató válJaikkal", magyar Dio-
genesnek, magyar Plautusnak nevezvén őt. A röpirat meg nem 
nevezett szerzőjét felszólítja, hogy álljon ell5, hadd hallja mindenki 
„még bővebben szavainak magyarázását, s gondolatainak elő
adását". Révai bizonyára joggal feltételezte, hogy tudni fogják ki 
ez a „hazáját s nemzetét Wven szerető magyar". 

Ezenkívi.il Bessenyei neve nem fordul elő a sok-sok röpiratban.46 

Gondolatai természetesen igen, eokszor egyenesen az ő megfogal-
mazásában. Rácz Sámuel orvosprofesszor már 1782-l>en A bor-
bélysá9nak eleji című munkájának bevezetésében szinte szó szerint 
vesz át érveket a Magyarságból: „Valamint a Görögök, Rómaiak, 
Anglusok, Frantziák s.t.b. addig a böltsességet magokévá nem 
tehették, valameddig a tudományokat anyanyelvek be bé nem húz-

40 N éhó.ny tucatot átolvastmn belőlük A nemzeti művelődés Ugye 1790-
91-ben e. dolgozatomhoz. Az Egri Ped. Főiskola Évkönyve 1962. 213 - 289. 
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ták, úgy a Magyar Nemzet is addig a Böltsességet közönségessé 
nem teszi, valameddig vagy anyanyelvén nem irat, nem taníttat, 
és nem tanultat, vagy más Nemzettől nyelvet nem költsenez ... " 

Most egyik éppen végző tanítványával, Kiss Józseffel irat egy 
nagyon ér<lokes, és különösen a pesti egyetem helyzetét jellemző 
és sorsáért aggódó röpiratot A Ne1nes Magyar Nemzethez Rövid 
]Jhnlékeztett5 B eszéd címen. A jól megszerkesztett röpiratot minded-
dig Rácz Sámnel míívének t11rtották, valamennyi általam látott 
póld{tnyon RáC'z Rám uel neve áll. N ébány évvel ezelőtt jöttem rá a 
Hzét·hényi K öny,·tárlmn talál ható kézirat alapján, hogy minden két-
séget kizáró módon nem a professzor, hanem a tanítványa műve.47 

A kC-zirnl lcgfeljebh arról tanúskodik, hogy a professzor azt átol-
vasta és néhány hel~·en betoldást eszközölt, részben olyan fejle-
ményekről, amelyekről csak ő az egyetemi tanács tagja tudhatott. 
Az egyik Rácz-féle betoldás viszont Bessenyei alaposabb ismerőjére 
és lisztelőjére mutat : a magyar nyelv erejét bizonyító résznél be-
1oldja : ,.Olvasd meg azEmbernek P róbáját, Oassandrát, T elemakust, 
Á(Jist." Név szerint a röpiratban viszont csak Csapó, Mátyus, 
Dugonits és Rácz vannak említve, mások s így Bessenyei is emlí-
tetlenül maradnak. 

Bessenyeit mégis ez a röpirat t iszteli meg a legjobban azzal, 
hogy 2. és 3. paragrafusában a Magyarság gondolatmenetét fog-
lalja össze tömören, v ilágosan, kihagyva belőle a csak szépirodalmi 
,·onatkozásokat. 

Bessenyei legfontosabb míívelődéspolitikai gondolatai eddigre, 
ú~y látszik, annyira közkinccsé váltak, hogy megismétlésük ese-
t~n sem tartják szükségesnek a testőríróra való hivatkozást. Né-
hány példát sorakoztatunk itt csak fel. Vegyük az egyik legfon-
tosabbat : „Az ország boldogságának egyik legfőbb eszköze a tu-
domány." Megfogalmazásban Decsy Sámuel mondata áll legköze-
lebb Bossenyeihez, más problémáknál is, bár ő sohasem hivat -
kozik, móg célzá.st sem tesz Bessenyeire: „Egy társaság sem boldo-
gulhat tudomány nélkül, és mennél közönségesebb a tudomány, 
H mennél jobban virágzik az valamely társaságban, annál boldo-
dogahbnak lehet azt tartani. "48 Valamit megmagyaráz a tudomány 
=felvilágosodás, és a közboldogság összefüggésének hangfogó-
val való emlegetéséből az egyre határozottabban előretör() reakció. 
Kazinczy Ferenc pl. t'tj folyóiratának tárgyát „a józan gondol-
kodás" -ban jelöli meg, s hozzáteszi : „Okaim vannak azt világo-

41 Vö. Némedi Lajos: Egy 1790-es t·öpirat,unk szerzősége. ItK 1963. 696 - 98. 
o Decsy Sámuel: Pannoniai Fóniksz, avagy hamvából feltámadott magya,r 

nyelv. Bécs, J 790. l 04 - l. 
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aodásnak. . . nem nevezni ... " Az erdélyi Aranka György szerint 
is „A világosság és világosítás ... szó a nú időnkbe nehéz kétér-
telmű szóvá ... " változott.49 

„1Vlinden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen so-
hasem." - Ezt Kiss József természetesen eljárásának megfelelően 
így ismétli meg, mondván, hogy „a Magyarságnak szerzője véle-
kedik így". Mások más megfogalmazást alkalmaznak. Aranka 
György arra is utal, hogy olyasmi ez, „amit már eddig mások 
sokszor is mcgmondottanak ... " Decsy Sámuel a maga stílusának 
megfelelően követelőbben fogalmaz: „Valameddig a magyar nem-
zet anyai nyelvét serényebben nem míveli, és azt közönségessé 
nem teszi az egész hazában, addig sem természeti, sem erkölcsi, 
sem polgári állapotjára nézve bóldog nem lehet. "50 

A nemzeti nyelv ügye az előtérben áll: „Minden nemzet a maga 
nyelvéről esmértetik meg leginkább", mondta Bessenyei. Most 
1790 márciusában Görög és Kerekes, a Hadi és Más Nevezetes 
Történetek „írói", pályakérdést írnak ki: „Xlicsoda ereje vagyon az 
anyai nyelvnek a nemzet természeti tulajdonságának (nationa-
Jis character) fenntartására 1" - Nem kevésbé lényeges az a 
probléma, hogy minden nemzet nyelve •alamikor épp olyan fej-
letlen volt, mint most a magyar, s íme, már mire mentek aránylag 
rövid idő alatt. Ez biztatást jelent a magyaroknak. Ez benne ~an 
Bessenyei érvelésében is, és ismétlik a többiek. Különösen elöljár 
e népszerűsítésben és felhígításban Decsy Sámuel. A legjobb példa 
erre a következő: Bessenyei is felveti a Jámbor Szándékban, hogy 
akadhatnak külországokban is emberek, tudósok, akik a mi nyel-
vünket megtanulják, hogy megismerjék a magyarok történetét. 
Utal is név említése nélkül egy „nagytudományú és igen nevezetes 
németországi ember" -re, aki ezt teszi. Ez nyilván csak a göttingai 
Schlözer lehet. A m6rtéktart6 test6r nyomában azonban Decsy 
alaposan elveti a sulykot s ilyeneket mond, hogy mivel a magyal· 
a legszebb nyelv a világon, ha mi nem is, de unokáink „el fogják 
azt az arany időt érni, melyben a magyar nyelv minden fejedelmi 
udvarokból ki űzi a francia nyel vet" .51 Az ilyen népszerűséget haj há-
szó, a nemzeti önérzetnek hízelkedő túlzásokért ítélj meg Kazinczy 
Decsyt és könyvét olyan szigorúan : szerinte a Pannoniai Féniksz 
„józan okosságot és logikát káromló . . . charlataneriával teljes" 
könyv. Szerzőjétől „szenvedhetetlen dolognak" tartja, hogy „a 

'°Aranka György: A magyar nyelv mívelő társaságról. Újabb elmélkedés. 
1791. Kiadto. újra Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvrnívelő Társaság 
iratai cimen. Buka1·est, 1955. Az idézet innen a 106. 

60DecS'IJ S.: I. m . 262. 
61DBC$y S.: I. m . 155. 
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nemzetet oly bolondnak, oly járatlannak véli, hogy előtte impune 
bolondoskodhatik" .52 Körülbelül ez lett volna Bessenyei véle-
ménye is, ha olvassa, hogy gondolatait hogyan túlozzák, ferdítik 
el, de a nemesi átlag közvélemény bizonyára örült az ilyenfajta 
k ijele11téseknek . .Az igaz hazafi szerzője is leírja, hogy a magyarnál 
nincs alkalmasabb vezénylési n yelv, hiszen „csak egy magyarka-
pitány szájából származott Rajta elégséges arra, hogy egy török 
t ábort eloszlasson".(!)53 

Bessenyei írásaiban nagy szerepet kap a harc a „deák"-kal, a 
latin nyelv uralmával. Most Báróczi ennek szenteli a kor legszeb-
ben írt röpira tát .A védelmeztetett magyar nyelv. Vagyis a deákság 
mennyire szükséges voltáról való lcett6s beszélgetbJ. Tudjuk, bár meg-
magyarázni nem t udjuk, Báróczi ellenszenvét testőrtársa iTánt. 
Bizonyos, hogy röpiratában teljesen hasonló gondolatokat fe j-
tege t : hogy nem a latinban mint nyelvben magában van a bűbá
jos erő, hanem „magában a megírt dologban fekszik az erő, ezt 
pedig akár milyen nyelven fordítsd hasznodra, mindegy, mert a 
nyelv úgyis csak vehiculuma ügyünknek ... " De Bessenyei nevét 
nem ejti ki a száján. 

Magyar tudományos társaság alapít ásának a gondolata , sőt. 
konkrét terve is felmerül. Révai ezért adja most ki a Jámbor Szán-
délcot. Foly11ak it t -ott tárgyalások, de eredményre nem vezetnek, 
azért sem, mert maguk az írók sem egységesek a létrehozandó tár-
saság jellegét illető nézeteikben. Révain kívül különösen Batsányi 
fáradozik az ügyben, a királyhoz is elmegy kihallgatásra. A leg-
konkrétabb tárgyalásnak talán a Széchényi Ferencnél 1790. októ-
ber 3-án tartott összejövetel tekinthető, melyre azonban pl. 
Batsányit valamilyen okból nem hívták meg, pedig a felállítandó 
társaság latin tervezete, a Planum, a tagok névsorával együtt Ré-
vaival közös munkájuk volt. De mögöttük állt a Görög és Kerekes 
újságja körül tömörülő bécsi csoport: főurak és írók. - Kazinczy-
nak az akadémiai törekvésekhez való viszonyát a kortársak sem 
látták világosan. Ű bizonyos értelemben félt egy, az írói szabad-
ságot korlátozó hivatalos Társaságtól, mely pl. a grammatika és 
helyesírás vitatott kérdéseiben követendő szabályokat volt fel-
á llítandó a Francia Akadémia mintájára. Talán ez is közrejátszik 
abban, hogy a Jámbor Szándékot sem ez időben, sem soha máskor 
nem idézi leveleiben sem, noha Bessenyeinek összesen 13 művét 
cím szerint is említi különböző időpontokban. Bessenyeiről sok-

52 K az. Lev. II. 186. 
&3 (Osvald Z sigmo'Yld: ) Az igar. hazafi, kinek tnlajdonságait együgyű be-

szédbe foglalta egy hazája és nemzete javát óhajtó szív . Pest, l 792. 22. 
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szor nyilatkozik később, de akadémiai ten-éről a leghalványabb 
célzást sem teszi. (Egyébként, mikor a Magyar Tudós Társa.ság 
ténylegesen is létrejön és Döbrentei Gábor, a főtitkár beszámol 
előzményeiről, minden kezdeményezést, írást, javaslatot felsorol, 
de Bessenyeiről egy szó sem esik nála!) 

Kazinczynak ebben az időben egészen más tervei voltak. A 
Széchényi Ferencnél tartott értekezlet sikertelensége után in-
kább azt szeretné, ha irodalmi társulást egy sokkal lazább, a ró-
mai Árcádiai Társaság mintájára hoznának létre főúri támogatás-
sal. 1791. január 7-én hosszú levelet intéz Batthány-Strattmann 
Alajos császári és királyi kamaráshoz, és a gazdag főurat arra 
kéri, adjon anyagi támogatást eddigi munkái kiadására és a ma-
gyar Áicádia lábra állitására.54 Helvétiusra hivatkozik s bizony-
gatja, hogy a tudományok csak akkor virágzanak, „ha mívelőiket 
a haza elsői kedvező javallásokkal s pénzzel segítették". Szá-
munkra az is jelentős, hogy példának író és mecénás viszonyára 
éppen Bessenyei és Beleznay kapcsolatát hozza fel: „Generális 
Beleznay felnyitotta gazdag tárházát Bessenyei Györgynek, ki-
nek a születés elmét, ékes magyarságot adott ugyan, de nem pénzt 
is, akkor , mikor még a nyelv gyakorlatlan volt, nehezen hajlott, 
mint az új húr a Mercurius békája tekenőjén, Agiarisunk, Agisunk, 
Hunyadink leve." - A példának való felhozás azért jelentős, mert 
Kazinczy ny ilván egy nevezetes, jó bizonyító példát akart fel-
hozni, s Bessenyeiét választotta. Az a társaság, melynek ő A Ma-
gyar Liget Pásztorai nevet szeretné adni, teljesen más mint Bes-
senyei akadémiai tervezete. De Kazinczy is csak átmeneti megol-
dásnak szánta, mert látta, hogy nagyobb szabású, szervezettebb 
és a szépirodalmi célkitűzéseken túlmutató társaságot Bécs most 
nem fog engedélyezni. Azt a feltevést viszont, hogy a két író ekkor 
levelezett volna magyar tudós társaság felállítása ügyében, való-
színűtlennek tartom. 

Néhány évvel később Erdélyben sikerül Erdélyi Magyar Nyelv-
mivelts Társaság néven létrehozni egy literatúrai társulást Aranka 
György buzgólkodása nyomán. Az ő röpiratai, felterjesztései vilá-
gosan Bessenyei és Báróczi gondolatait visszhangozzák, de az 
általa javasolt és létrehozott társaság nem akadémia, legkevésbé 
tudományos akadémia, hanem nyelvművelő és ismeretterjesztő 
társaság. A praktikusan gondolkodó Aranka láthatta, hogy ezt 
talán valahogyan elnézi Bécs, de egy valódi magyar akadémiát. 
már csak politikai okokból sem.55 

UKaz. Lev. XXIII. 29- 34. 
6liAranka Györ(Jy minden előterjesztésót, röpiratát kiadta Jancaó Elemér. 

L. a. 49. sz. jegyzetet. 
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Nem tartozik az 1790/91-es esztendők röpirataihoz és nagyon 
sokájg nem is jelent meg Földi J ánosnak A versírásról című szép 
műve 1790-ből.56 Vjdéki magányban és elszigeteltségben dolgo-
zott a derék literátor. Hivatkozik is rá, hogy sok magyar írót és 
művet ismer, de nem tud a könyvekhez hozzájutni, nem tudja 
pontosan idézni a helyeket. Azt is láttuk már, hogy Földi Kazin-
czyval tartozott egy táborba; kálvinista volt, és Batsányival nem 
rokonszenvezett. Nem olvasta, úgy tetszik, szívesen Batsányinak 
Bessenyeiről írt tanulmányát sem a kassai Magyar Museum hasáb-
jain. Dicséretére legyen mondva, most hogy egy olyan verstani 
munkához kezd, mely bevezetésnek is tekinthető a magyar iro-
dalom történetébe, Bessenyeit sokszor idézi példaként, és kiemeli 
úttörő érdemeit. 

Lássunk néhány példát, mert ez világosan mutatja, hogy Bes-
senyei Györgynek szépírói értékei milyen méltánylást nyertek már 
korán s hogyan alakul ki róla a művelődéspolitikai és kevéssé 
méltányolt filozófiai gondolataitól függetlenül frói arcképe a ma-
gya.r köztudatban. A Földi János megjegyzéseiből összegezhető 
kép szinte egy évszázadra megszabja, vagy legalábbis döntően be-
folyásolja az írónkról alkotott véleményt. - „A végzetes versek-
ről" szólván, Földi megjegyzi: „ ... Örök dicséretet érdemel T. 
Faluru Ferenc ki ebben leg elsőbben szebb ízlést mutatott. A 
Bessenyei György Társaságában író nevezetes személyek . .. " A 
négysarkú versek nyűgétől is meg kellett szabadítani a magyar 
költészetet, s ezt, ti. a kétf"arkú alexandrinus, bevezetését minden 
rnafyer iroca.cn:1ötté1.et és vnEtan rnl-áig mint nagy vívmányt 
sorakoztatja fel. Első példának erre Földi Faludi Ferencnek 1751-
ben írt „M. Gr. Battháni Lajos nádor. Ispányhoz írt illY,en némű 
~erseit" említi. „Ezen a nyomdokon jártak: Bartsai Abrahám, 
Anyos Pál, Bessenyei György, a két Telekiek, Czirjék satb." (A 
későbbi összefoglaló munkák majd már Bessenyeinek tulajdonít-
ják a kétsarkú 12-ősök bevezetését a magyar irodalomban.) 

Okos és szép megjegyzéseket tesz Földi Bessenyeit illetően, 
amikor a verstani és stilisztikai szépségekről és hibákról beszél: 
„A gyakor Czikkely szónak a, az, nehánykori elhagyását igen szé-
pen, és Nemzeti Nyelvünk saját természete szerint pótolja, vagy 
is ékesen távoztatja Besenyei György, valamelly főnevet, Ragasz-
tékkal tévén Czikkelyszó helyett." Most idézetek következnek 
A Tiszának reggeli gyönyörűsége és az Esztendőnek négy részeirül c. 

66A hosszú ideig kéziratban heverő müiika csak 1962-ben látott napvilágot 
Ádámné Révész Gabriella szerkesztésében. Itt említem meg, hogy a felvilágoso-
dás· ellentáborában is ism.erik néhányan Bessenyei munkáit. Legalábbis 
Sza-itz Le6Igaz magyar e. művében (1785) említi és idézi A holmi&, 183 -184. 
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versekből, azzal a megjegyzéssel: „Lá.sd szerte széjjel Besenyei-
ben." - Mikor arról beszél, hogy nem szép a magyarban egymás 
mellett sem a sok kurta, sem a sok hosszú szó, hozzáteszi : „Leg-
igazabb ékesség, mind ezeknek okosan mérsékelt elegyítése. Lásd 
ezt is Besenyeiben. " 

Földi verstanában bőven található műfajtörténeti megjegyzés 
is. „Az Oktató Versmív" című részben említ i Az Ember P róbája az 
Anglus Póp szerént, és több munkáit Bessenyeinek. - „A Vitézi 
vers"-nél Voltaire Henrictde-fordításainak említése után áll : „R é-
gen meg jelent folyó beszéddel a Lucanus első könyve Besenyei 
György által." - Földi is tudja, hogy Zrínyi eposza a magyar iro-
dalom legnagyobb, legszebb alkotása. A.z újabb eposzok között 
Horváth Adám Hunniasát említi, hozzáfűzvén, hogy ez csak his-
tória és nem igazi eposz. „Nagyobb Poétai tlizzel, s harsogóbb hadi 
kürttel vagyon írva Besenyei Györgynek Hiinyadi Mátyássa, 
amint vethetni hozzá azon kevés töredékiből , melyek olvastatnak 
szerentsénkre a Magyar Museumnak II. negyedében, 120 S. T . Le,~. 
Különben ennek egész mivoltáról. . . nem ítélhetünk, míg nla-
melly szerentsés történet által, mely is óhajtásra méltó, ez is a 
maga épségében a Magyar égre fel nem derül. " 

A drámáról szóló fejezetben az eredeti vígjátékok között Bes-
senyei Filozófusát említi. A Szomorú ját ék, avagy Tragodeia e. 
rész így kezdődik: „Mi valamint az Epopeiaban, úgy ebben is az 
Eredeti szomorú játékra nézve, más nemzeteknél hátrább vagyunk. 
Az eredetiekban az eggy Besenyei Györgyünk vagyon a ki írta 
Hazai dolgokról a Buda és Hunyadi László tragédiájait, két sorít 
Franczia forma versekben. Fordítások vagynak régiek és újak ... 
Besenyei Á gissa, és Muhamed, avagy a Hitet6." (Földinek Hajdú-
hadházon csakugyan nem lehetett kezében Bessenyeinek minden 
munkája. Az Ágist azért említi a fordítások között, mert biztosan, 
ismerte Gottsched Agisát. A Muhamed Zechenter Antal fordítása, 
és Bessenyei csak előszót írt hozzá.) 

Ezekkel a megszorításokkal is azt kell mondanunk, hogy 
Batsányi Jánost kivéve a korban senki olyan jól nem ismeri és 
annyira nem méltányolja Bessenyei munkáit, mint éppen Földi 
J ános. Könyvének jellegéből következik, hogy a testőr prózai 
műveiről nem szólhat, filozófiai töprengéseire pedig szintén nem 
térhet ki. 

Bessenyei hozzáférhető műveinek hűséges olvasója volt Csoko-
nai Vitéz Mihály, a debreceni diák. A 90-es években keletkező nagy 
filozófiai költeményeinek legfontosabb hazai előzményeit csak 
Bessenyei vívódó költeményeiben és drámáiban találhatta meg. 
Filozófiában kortársak voltak , és bár a földrajzi közelség ellenére 
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is ekkor még nem tételezhető fel személyes kontaktus közöttük, 
mindketten a kései francia felvilágosodás már önmagában ellent-
mondásos és vívódó, komplikált szakaszához kapcsolódnak. Leg-
utóbb Szauder József mutatott rá néhány megegyezésre Bessenyei 
és Csokonai versei között.57 Akkoriban kevesebb verset írtak még, 
Csokonainak jó volt a memóriája, és így nem csoda, hogy pl. 
Az Estve Bessenyei Estvéli gondolatával mutat bizonyos megegye-
zéseket: A nap meghevítvén egyszer nagy világát / Jlariyatlik 
egéről aláhúzza magát ... " (Az a1áhí1zott szavak a megegyezőek.) 
- Egyébként mindketten Voltaire-Lő! tanulhatták az önmagukhoz 
feltett kérdéseket: Bessenyoinél: „Ki vagyok? Mi vagyok? merrül, 
s mibül jöttem?", Csokonainál: „Hogy ki és mi vagyok1 mit kell 
itten teru1em?" (A kétségbeesés, Kotzebue után) - vagy „Mi vol-
tam magam is, míg meg nem születtem ... " (Az álom). 

A Csokonai-féle „Bódult emberi nem ... " szárnyaló monológ-
jának távoli előbangját véljük kihallani Bessenyei El-ragadtatásá-
ból: „Romlott emberi nem! Nyugodjál magadba/ Ne dúld a vilá-
got haszontalanságodba ... " (Egyébként már az Ágis tragédiája 
I. 7-ben Ágiaris monológja is így kezdődik: „Részeg emberi nemi 
Kínos halandósági / Hol van köztetek a természet igazság!") 

1790 körül, úgy tűnik, Bessenyei számos művelődéspolitikai 
gondolata közkinccsé vált, legalábbis szélesebb köröket foglalkoz-
tat, anélkül azonban, hogy a neve is említtetnék. Bessenyei filozó-
fiai gondolatainak igazi örököse Csokonai Vitéz Mihály Debrecen-
ben, műveinek leghozzáértőbb méltatója pedig a szintén Debre-
cenhez kapcsolódó Földi J ános. - Maga az író 1785 óta már Bihar 
megyei birtokain él, alig 50 km-re Debrecentől, de egyelőre még, 
eddigi legjobb tudomásom szerint, teljesen elszigetel()dve a kor 
társadalmi és irodalmi életétől. 

* 
A szűkre szabott tér nem engedi meg, hogy e helyen hasonló 

részletességgel kövessük tovább Bessenyei műveinek, gondolatai-
nak hatását, nyomozzuk ismeretét és megítélését az irodalmi köz-
gondolkodásban. Szinte külön könyvet kellene erről írni, ha leg-
alább az 1872-es jubileumi évig akarnánk eljutni. - Most tehát 
elégedjünk meg néhány utalásszerű megjegyzéssel. 

Bessenyei György oeuvre-jének sorsa lényegében a kol' nagy 
irodalomszervezőjének, Kazinczy Ferencnek állásfogl.alásaitól 
függ. Ezek Kazinczy jellemének és a változó korviszonyokn~k 

ó7Elc5ször a.z ItK 1969-es évolyamában. L970-ben Az Estve és Az Álom-e. 
tanulmánykötetben a 220 - 270. lapokon. · 
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megfelelően változnak és alakulnak.58 1794 előtt közvetlenül 
mindketten többször részt vesznek a bihari megyegyűléseken. 
Egy alkalommal egymás után szólalnak fel a sajtószabadság védel-
mében. Ekkor feltehetően szívélyes baráti viszony alakul ki közöt-
tük, s ennek a visszfényét még 1817-ig érezhetjük Kazinczy nyi-
latkozataiban. A fogságából szabaduló Kazinczy felveszi újra a 
levélbeli kapcsolatot Bessenyeivel, sőt 1804-ben személyesen is 
felkeresi pusztakovácsi magányában. A magyar nyelv ügyében 
1805 - 1806-ban zajló harcokban valószínűleg ismét felhasználj a 
Bessenyei írásait, esetleg a volt testőrnek Beszéd az országnak lár-
gyáritl című kéziratát. 1808-ban az úgynevezett TübingaiPályaniű
ben világosan megfogalmazza, hogy a testőrírók működése jelent i 
az új magyar irodalom kezdetét a felvilágosodás jegyében. A bécsi 
Annalenben 1811 augusztusában megjelenő nekrológot azonban 
nem ő, hanem az általa instruált Rumy Károly György írta. -
A nyelvújítás nagy csatájában Kazinczy Bessenyeit zászlónak 
használja, de egyébként már 1814-ben elhatárolja magát Besse-
nyeitől, az alkotóművésztől és írói módszereitől. Neki most már 
Báróczi végképpen a bálványa, éppen azért, mert, szerinte helye-
sen, felismerte a magyar irodalom még fejletlen állapotát, és in-
kább tökéletes fordításokat akart adni, mint gyenge eredeti mű
veket, ahogyan ezt Bessenyei tette. Így aztán nem csoda, hogy 
ennek „munkáin hol a hamarkodás, hol valami egyéb gyakorta 
rettenetes hibákat ejtett". 

Mikor barátai biztatására a Pályám Emlékezetét elkezdi írni az 
öregedő Kazinczy, egy kissé érthető módon, egyszerre most már nem 
a testőrírók fellépését tekinti új irodalmi korszak kezdetének, ha-
nem a saját maga Gessner-fordítását és a Bácsmegyeijét. A Pályám 
Emlékezete mégiscsak önigazolás. Kölcsey Ferenc kíméletlenül sze-
mébe mondta Kazinczynak, hogy mindig csak fordított, és eredetit 
nem alkotott. A széphalmi szent öregnek azzal kellett magát kár-
pótolnia, hogy saját magát tette meg úttörőnek olyan nehéz 
időkben, amikor még szerinte eredeti alkotásokkal nem lehetett 
előállni. 

1817 az az időpont, amikor a testőríróknak, de különösen Bes-
senyei Györgynek korszakkezdő jelentőségét tagadni kezdik. Ka-
zinczy azért rója meg Bessenyeit, hogy nyelvünk készületlensége 
mellett miért merészkedett akkor eredeti műveket írni. Kölcsey 
F~renc, a fellépő új nemzedék képviselője pedig már úgy találja, 
hogy Bessenyeiben nincs is eredetiség, mert nem igazi nemzeti 
alkotóművész, tehát nem kezdődhetett el vele az új magyar iro-

118Vö. Némedi Lajos: Bessenyei és Kazinczy. I tK 1962. 286 - 306. 
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dalom: „Való, hogy Bessenyei is magyarokat tüntet fel, de ki fogja 
azokat az ő munkáiban magyaroknak ismerni~ Nem francia min-
dennapi emberkék-e ezek, kiket ő Attiláknak, Budáknak, Hunya-
diaknak, és az ég tudja. még kiknek nevez? Nemcsak a magyar 
régiség saját színét nem leljük azokon, de a Bessen:vei korának 
nemzeti vonásait is hlában fogjuk rajtok keresni. "59 A szigorú 
Kölcsey szemében abból a nemzedékből Ányos Pál látszik „saját 
tüzében ... olvadni", az ő „érzése a nemzetiséggel, fantáziája a hon 
képeivelleginkábbrokon".Azőszemében az újabb magyar költé-
szet csak Day kával, Kisfaludy Sándorral és Berzsenyivel kezdődik. 

Laczka J ános főfiskálist Kazinczy megkéreti, írja le emlékeit 
egykori patrónusáról, Bessenyei Györgyről. Laczka szívesen eleget 
tesz a kérésnek, de Kazinczy nem tartja érdemesnek még az átdol-
gozásra sem a különben érdekes, de nem jelentékeny visszaemlé-
kezést. Mégis a.zt mondhatjuk, hogy Kazinczy körében nyoma van 
Bessenyei tiszteletének. Vitkovits Mihály a Tudományos Gyűjte
mény első évfolyamában (1817) közzéteszi a szerző nevének emlí-
tése nélkül az újabb akadémiai tervezetet (Beszéd az országnak 
Tár(Jyárul). Ugyanez kicsit átírt szöveggel 1823-ban most már a 
szerző nevével újra megjelenik a folyóiratban. 1826-ban pedig a 
Magyarság lát napvilágot Bessenyei nevével. - Egyébként mikor 
a Tudós Társaság létrejön, Döbrentei Gábor egyáltalán nem említi 
Bessenyei nevét azok között, akik az Akadémia gondolatát fel-
vetették. 

Mindvégig hű tanítványa marad Bessenyeinek Virág Benedek. 
1817-ben átírja a Hunyadi Lászlót, és 1822-ben verset fr Bessenyei 
Györgynek Emlékezete címmel. - Egyébként elkezdődik a feledés-
be merülés: kezdik összetévesztgetni testvérével, Bessenyei Sándor-
ral, aki egy időben hírnévben túlszárnyalja testvérét sokak sze-
mében. A legkínosabb összetévesztés azonban az, amikor egy má-
sik Bessenyei György aulikus verseit is a mi Bessenyeink művei kö-
zött sorolják fel. Toldy Ferenc 1870-ben is és Pintér J en5 még a két 
háború között megjelenő mindeddig legnagyobb terjedelmű iroda-
lomtörténetében is! 

A reformkor nagy nemzedékének nincs Bessenyei-élménye. 
Legfeljebb azt említhetjük hogy Kisfaludy Sándor: Rege költőnek 
hattyúdala (1840) e. versében Bessenyeit 1790-ről szólva több más-
sal együtt idézi. De ő is azt kifogásolja az akkori magyar írókban, 
hogy nem adtak eredeti alkotásokat, pedig a „keleti fajnak" ez 
tetszett volna. 

' 611 Kölcsev Ferenc: Összes Művei. Bp., 1960. I. 521- 22. (Nemzeti bagyo. 
wúnyok.) 
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~~~'~ ~'\.~~~~~ ~~'b\~~~'\i.\..~\.~~\.., \..~'b'S ~ d,..~-~~ ~~~~ '-~\..~\.~' 
irodalomtörténeti tankönyveiben00 elég részletesen foglalkoznak 
Bessenyoivel. Hosszasan ír róJa az akkori irodalmi lexikon, a 
Nemzeti Plutarkus (1816)61 és 1831-beu a KözhMznú E s111cretek 
Tára is,62 sőt Rumy Károly György buzgósága nyomán a német 
Ersch és Gruber tudományos és művészeti nagy lcxikonáhan is 
(Lipcse, 1822) három nagy hasáb szól írónkról. A harmincas 
években a magya.r filozófiai hagyomány számbavevői is megemlé-
keznek róla.63 - De Bessenyei-élménye 1831 és 1849 között nagy 
fróink közül senkinek sincs, neve a tankönyveken és lexikonokon 
kívül írói levelezésekben vagy vitákban elő nem fordul. 1831-ben 
A Magyar Tudósokhoz c. írásában már Batsányi J ános sem említi 
nevét. 

Toldy Ferencé az érdem, hogy Bessenyei úttörő jelentőségét 
1849 után ismét bevitte az irodalmi közgondolkodásba. Ő az, aki 
az 1772-es korszakhatár jelentőségét többször is hangsúlyozza. 
1872-ben azután a Magyar Tudományos Akadémia díszi.innopsé-
gén nagy beszédet tart az újabb magyar irodalomnak immár egy 
egész századáról és Bessenyei Györgynek korszakot nyitó jeJentő
ségéről. A nemzeti gondolat és a történelmi szemlélet együttes 
térhódítása kellett ahhoz, hogy a reformkor küzdelmeinek elmúl-
tával a felvilágosodás első nagy nemzedékét a feledékenység ho-
mályából kiemelje, hogy 1772-ig vihesse vissza a múltba nemzeti 
ébredésünk kezdetét. 

COPéldaként említjük : Pap Ig11dc: Elemi költészet-tan, segédkönyv ül 
költészet - hallgatók számá1·a. Íl'ta.: P. I. Veszprém, 1846. - SzuJJpan 
Zsigmond: Magyar nyeJvtan el6készítésül és útmutatásul a jó sLylusra 
serdültebbek számára. Irta.: Sz. Zs. P ozsony, 1847. V. rész. A mag)'al' és 
külföldi irodalom története. 100. A frank iskola alapítói. Bessenyei, Bá-
róczi. 

81(J(ölU1J Vincze Kdroly és Melzer Jukab): Nemzeti Plutarkus, vagy a 
l\lagya1· Ország és vele egygyesült Tartományok Nevezetes Férfiainak Élelle· 
írásaik. Pest, 1815 -16. AIV. darab szól Bessenyeir6l: 198-206. 

62Itt Szeder Fdbián írja. a Bessenyeir6l szóló cikket: II. 239 - 241. 
83Almdsi Balogh Pál: Tudományos művelődésünk története, (Philosophiai 

Pályamunkák. I. Buda, 1835. 79) említi Bessenyeit, a Pope-ford!Lást. De 
ismeri és említi cím szerint a kéziratokat is, még Az értelemnek keres~se„ .. t is. 
Érdekes, hogy Ruszek József A filozófiának elöljáró értekezései (1812.) című 
művében Bessenyeit nem említi, de emlegeti Martinovics Ignúcot. 
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SZŐKE GYÖRGY 

BARCSAY ÁBRAHÁM: „A KÁVÉRA" 
(EGY KÖLTEMl!;NY f;S ESZMETÖRT:ii;NETI HATTERE) 

Az összehasonlító irodalomtudomány ne1mitkán túlzott katego-
rikussággal választja el egymástól a kontakt és tipológiai kapcsola-
tokat. E kissé merev felosztás hátulütői különös erővel jelentkez-
hetnek az európai felvilágosodás kutatása során: a búvópatakként 
fel-felbukkanó, a felvilágosult eszmeiséget jellemző mozzanatok 
tanulmányozásakor nyilván nem a véletlen szeszélyes játékának 
tekinthető egy-egy motívum ismételt feltűnése különböző nem-
zetek különböző szerzőinél, még akkor sem, ha a közvetlen hatás 
nemigen bizonyítható. Egy - igen izgalmas eszmetörténeti hát-
térrel rendelkező - motívum kutatása során az egyezések mellett 
igen sokat mondhatnak a törvényszerű eltérések is: a manifeszt 
motívum különböző látens, mögöttes mondanivaló kifejezésére 
szolgálhat; az egyes európai irodalmakban - és az egyes szerzó'k-
nél - különbözőképpen csapódhat le a közös indíttatású élmény. 
S a motívum megragadása és kimunkálása ugyanakkor mégsem 
a véletlen műve csupán : a művek elemzése és egymáshoz viszonyí-
t ása mutathatja ki rokonságukat: az egymást hol elfogadva, hol 
vitatva folytató alkotások közös - részben közvetlen olva,smány-
élményen, részben tipológiai azonosságon, hasonlatosságon alapu-
ló - eszmetörténeti háttere teszi teljesebbé és világosabbá egy 
adott műalkotás struktúráját és helyét a felvilágosodás irodalmá-
nak történetében. 

* 
Barcsay Ábrahám A kávéra c. versét sokat és sokszor idézték: 

nagyobb antológiáinkban is megtalálható (s csak sajnáhü lehet, 
hogy újabb kiadású középiskolai tankönyveink mellőzik), részle-
tesebb elemzésére, eszmetörténeti üsszefüggéseinek feltárására 
mind ez ideig nem került sor. Talán nem lenne érdemes szót vesz-
tegetni arra, hogy Barcsay egyik monográfusa, Zombory Izidor 
J ános szerint „ ... rímei gyengék, mert a legtöbbször mind a négy 
rímet ugyanazon rag alkotja"1 (ellenérvként elég magára A kávéra 

1 Zombory Izirlor János: Bal'csay Ábrahám élet.e és költészete. Budapest, 
1895. '70. 
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c. költeményre hivatkoznunk), vagy hogy Császár Elemér azon 
sopánkodik, Barcsayt méltatván, hogy „ ... ha szerencsésebb kö-
rülmények között fejlődik, ha a francia fölvilágosodás helyett a 
német szentimentalizmus vagy olasz dalköltészet hatása alá kerül, 
mindenesetre korának legkiválóbb költőjévé emelkedik" ,2 az 
azonban már különösebb, hogy Waldapfel József a magyar felvi-
lágosodásnak szentelt monográfiájában Barcsayról szólva - igaz, 
~ppen a tárgyalt verset jogosan kiemelvén - „tartalmi" elemekre 
Hzorítkozik, s megfelelő értékelését voltaképpen nem adja meg,3 

-s a lrn.tkötetes A magyar irodalom története is inkább csak röviden 
ismerteti, mintsem méltatja.4 Pedig e szép és mély költemény 
versstruktúi·ájának típusa, „megszólító" jellege, szintaktikai bo-
nyolultsága-tömörsége „ránézésre" is Batsányi (A franciaorszá-
gi változásokra), sőt még tovább: Berzsenyi (Napóleonra) felé 
mutat. Maga a motívum - az ember örömhöz való jogának igazo-
lása, s ezzel egyidejű éles kritikája, egy „élvezeti cikk" fogyasztá-
sának füügyén - megjelenik Ragyiscsevnél (s itt a legközelebbi 
a párhuzam Barcsayval), de ott van Herdernél, Goethénél s a 
magyar Berzeviczy Gergelynél is. A vers tömören gazdag gondolat-
világának a kortárs eUTópai szerzők műveivel való egybevetése 
segíti hozzá a kutatót a költemény eszmei gazdagságának feltá-
rásához. 

* 
A jelzett gondolatkör képezi a vers manifeszt szféráját. Nehéz 

egyetérteni Turóczi-Trostler J ózseffel, midőn Faludi Pipadalának 
szentelt tanulmányában „ ... a kávé, később a tea szerény diadal-
útjáról"5 ír. 

Voltaképpen nem is olyan szerény ez a diadalút. A XVI. század-
ban EUTópába ker.ülő kávé különböző viták centrumába kerül: fo-
gyasztóinak lelkesedésétől és ellenzőinek tiltakozásától kísérve 
honosodik meg kultusza. Madame Sévigné - mint mindenről, ami 
divatos - a kávéivásról is szót ejt leveleiben, s a kávé karrierje 
szempontjából nem közömbös, hogy a Napkirály t etszését is elnyer-
te, midőn 1664-ben első ízben ivott belőle,6 s mindössze két év 
múltán, 1666-ban Subligny már afféle asztali ódában adózik a kávé 

2 Osászár Elemér: Barcsay Ábrahám. ItK 1916. 137. 
3 Waldapfel József: Magyar irodalom a felvilágosodás korában.a Buda-

pest, 1963. 26-27. 
'A magyar irodalom története. Budapest, III. 1965. 68- 70. 
6 Turóczi-Trosaer József: Faludi és a gáláns költészet. Magyar irodalom -

világirodalom. Budapest, 1963. I . 372. (Kiemelés tőlem. - Sz. Gy.) 
6 Vö. Gleichen·Russwurm: A barokk. Budapest., é.n. 254. 
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gyönyöreinek.' S valamivel később a Carmen Oaflaeurn már szinte 
himnikusan, a ma filoszai számára is rokonszenves módon ecseteli 
a kávé érdemeit: 

„H a. s zemeidre az Álom nehezedik rá. és sze llemed kát~·uba jutott és elfá -
radt testedben erőid elbágyad lak, akkor ez a.z isteni nedű kergeti e l szcmcid -
ről az álmot és h ajszolja cl szíved legbelső rcj t6helyéről a rest borút! :\Iiért is 
azoknak leend hasznára, ha eme édes htl.lma~tal hint ik meg lelküket, akikre 
hosszantartó munka hatalmas sorozata nohezcdik, akik kC.nv telenek tan ul-
mányaikat a késői éjszakába. kif,ólni."8 • 

E „tiltott gyümölcs" keltette hullámok a zenét, is megérintik: 
példaként J. S. Bach máig is közismert, Kái·ékunlálájára hiYatkoz-
hatunk (Kalfee-Kantate, BWV. 211.), melyet az 1730-as években 
szerzett F. Henrici (Picander) szövegére.9 (Feltét,elezik, hogy a kan-
táta szövegének alapjául N. Bernard L e caffé c„ 1703-ban publikált 
műve szolgált. )10 Alber t Schweitzer Bach-monográfiájából tudjuk, 
hogy 1703-ban Párizsban már egy egész, a kávéivás éh·ezet ének 
szentelt kantátagyűjtemény jelent meg, s 1716-ban megszületik az 
első német kávékantát a is, G. Krause szövegére (a zeneszerző sze-
mélye ismeretlen) .11 Bach Kávékantátája, a barokk világi zeno e 
jellegzetes műve a kávéivás szenvedélye, illetve tilalma (a német 
fejedelmek jó ideig t iltották a kávéivást) közötti konfliktuson 
alapul - s ez természetesen az előbbi győzelmével oldódik meg. 
A Kávékantáta nyilvánvalóan nem tartozik Bach remekmű~ei 
közé - mégsem lehet egyetérteni Schweitzernek a kantátában k i-
fejezésre jutó világi barokk eszmeiség meg nem értéséről tanúsko-
dó, kissé bizarr értékelésével: a jeles Bach-szakért() úgy véli, in-
kább Offenbachot, mintsem a Tamás-templom karnagyát lehetne 
- a zene alapján - szerzé5ül gyanítaoj, s inkább egyfelvonásos 
operettnek, mintsem kantátának érzi a művet.12 

7 Részletesebben - bár igen felületesen - elemzi a. kó.vé „diadalútját", 
s emlí t i ezen belül a költem ényt is Georges Blond-Germain B lond: Évezre-
dek asztaláná l. Budapest , 1971. 279. és köv. 

8 Idézi Borsodi-Bevilaqua B éla: P est-Budai kávéházak. Budap est, é. n. 
I. 434. 

8 Zen ei lexikon. B udapest, 1965. II. 290„ A. S chweitzer: J. S. Ruch. 
Leipzig, 1954. 6 12. 

10 R észletesebben : Hamszti E: B arokk zene és kurnc nó tu . i::zázaclok J93:J. 
544- 610. 

11 A. Schweitzer: I. m. uo. 
12 „ ... hat Bach eine Musik geschrioben, J1inLer der m an eher Oftenbach 

als den alten Thomaska.ntor vermutet wurde. Man könnlo das Stück. so wie 
es ist, a.Is eina1·Lige Opere tt.e aufführen." ( A . Schweitzer: I. m. 613.) 
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Kétségkívül nem lenne érdektelen végigkísérni a kávénak, az 
„értelmesek italának" további útját: fogyasztói válogatósabbá 
válnak (Voltaire Candide-jában is kávét iszik a főhős: " ... mokka-
kávét, de igazit és nem holmi batáv és ind.i_ai keveréket").13 Nem 
véletlenül írja Montesquieu Perua leveleiben: „Ha én lennék az or-
szág uralkodója, bezárnám a kávéházakat. Mert akik odajárnak, 
azok veszélyesen forrongó egyéniségekké válnak ... Az a fajta 
részegség, amit a kávé okoz náluk, veszedelmes az ország jöv6jé-
re." (1721-ben, mikor a Perz,9a levelek megjelentek, már háromszáz 
kávéház volt Párizsbau.)14 

Az első párizsi kávéház megnyitásának esztendejében jut el a 
kávé Bécsbe, nem egészen egy évszázaddal később már csaknem 
magyar nemzeti kérdéssé válik a Barcsayék által is olvasott .J1a-
gyar H írmondóban, amely a kávéval kapcsolatos számos közle-
ményei egyikében e luxuscikk fonákját is meglátván azt tanácsolja, 
hogy „A Magyarnak is hasznosabb volna a tengeriből (kukoritzá-
ból) fött kávé ... , hogysem a külföldi nádmézezett kávé, melly a 
Körmöczi és Nagy-Bányai aranyokat az ő saját hazájából nemte-
lenül ki-ortzázza" .15 

Mindez azonban önmagában kultúrhistóriai kuriózum lenne ;16 

a fecsegő felszín mögött látszólag hallgató mély az, ami tulajdon-
képpen oly izgalmassá teszi a „kávé-témát": a felvilágosodás 
felismeri és kielemzi a kávéban mint élvezeti cikkben a terméket is 
már, mind kereskedelmi szempontból (mint a Magyar Hírmond6b6l 
vett példa is mutatja), mind a termékben foglalt emberi munka 
szempontjából. S a Felvilágosodás szellemiségének, az azt tükröző 
Barcsay-vers eszmei hátterének megértéséhez kétségkívül ez visz 
közelebb bennünket. 

* 
Ennek alapján nem érdektelen Voltaire imént említett Candide-

jának egy másik passszusát is folidéznünk: a 19. fejezetben egy 
jobb kezét és bal lábát vesztett néger elbeszélését hallhatjuk: 
„Cukorgyárban dolgozunk, s ha a malomkő elkapja egyik ujjunk, 
azonnal levágják a kezünket, ha meg eJ akarunk szökni, levágják a 
lábunkat; én mindkettőn keresztüleslem." S az e szaYalchoz fűzött 
reflexió: „H át biz0ny ezen az áron ehetnek csak cukrot. Európá-

13 Voltaire: Összes regényei és elbeszélései. Bp., 1965. 260. 
14 L. G. Blond-G. Blond idézett művót: 284. 
1~ Mngya.r Hírmondó 1780. 47. levól. 384. 
io Mint olyan, természetesen nem érdektelen, de tanulmányunk tlu-gyáLól 

mindenképpen távol eső; az orro vonntkozó további anyag többc~k közt 
Blonddk, valamint Borsody-Bevilaqua omHtett míiveiben talúlható meg. 
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ban. "1' (Gondoljunk csak a Barcsay'-vers nádmézére, amí „rab 
szerecsen véres veríték-gyümölcse"!) 

G. Th. Raynal a XVIlI. század másoclik felében megjelent művé
ben18 különös alapossággal foglalkozik mind a ká>é és cukor ter-
melésével, a gyarmati munkával, mind további - európai -
feldolgozásukkal: részletesen taglalja például a kávé pörköléEéhez 
és őrléséhez szükséges munkát („mennyit szenved érted Xyugoton 
is a rab"!) Megemlíti - és el is ítéli - az angol gyarmato8.Ítók 
megkövetelte rabszolgamunkát („fösvény Anglus"!), s a rab-
szolga.probléma fejtegetése után közvetlenül, mintegy abból ki-
indulva, tér rá a kávé, a termék akkori képének ecseteJésére. 
Ugyanilyen részletességgel írja le a cukor, a nádméz készítését: 
négy forralóüstön olvasztják a nádat, míg cukor lesz belőle („Xád-
mézl Mennyi kincsét olvasztod ezeknek! ")19 

S különösen szembeötlő Raynalnak a kávé előállításának le-
írását záró reflexiója : „Les tourmens d' un peuple á qui nous 
devons nos délices ne vont jamais jusqu á notre coeur. "20 Volta-
képpen itt sommázóclik leghatározottabban a luxus elfogadásának 
és egyben elutasításának oly jellemző dilemmája: mintegy .. a 
bölcs iszonyodik, látván ... ő részt miként hörpöl Anglusok bűné
ből". Nem tudjuk - bár egyáltalán nem tekinthető kizártnak - , 
olvasta-e Raynal művét Barcsay. Nem is a filológiailag bizonyít-
ható pontos „források" keresése a célunk: sokkal inkább az, hogy 
egy, a Felvilágosodás, a XVID. század utolsó évtizedei szellemi-
ségében szervesen gyökerező, számos, egymástól távol élő gondol-
kodó, költő műveiben fel-feltűnő közös gondolati mozzanatra rá· 
világítsunk. S ez a mozzanat nem is olyan egyértelmű: a luxus 
kielemzése, egyidejű elfogadása és elutasítása igen vroblematikus. 
s éppen ezért nyer hol különböző, hol nagyon is hasonló, \agy 
éppenséggel majdnem hogy azonos kicsengést, megoldást egy -
látszólag talán jelentéktelen - motívumkör feldolgozásának, fel-
használásának tükrében. Hiszen ez a motívum is - miként 
Turóczi-Trostler Faludi Pipadala ürügyén írja - „ ... érzéke-
nyen tükrözteti az ízlés és az érzület változásait, együtt úszik a 
barokk örömmel és bizonytalansággal, együtt finnyáskodik a 
gáláns divattal, együtt lélekzik a rokokóval, együtt sír az érzelmes-
séggel, együtt humanízálódik a felvilágosodással". 21 

11 Voltaire: I. m. 218. 
is Haynal, G. Th: Historie philosophique et politique des Établi5"eJDi'Os 

et du Commerse des Européens dans les deux Indes. Geneve, 1 : - 2. 
19I. m. VI. 44-56., 76-77., 105-110., 153-156. 
20 Uo. 105 -106. 
21 Turóczi-Trostler J. : I. m. 3 71. 
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A felvilágosodás a luxusban, az élvezeti cikkben felismeri a 
terméket, illetve az abban összegeződő emberi munkát. Ez vezet 
el Mandeville JJI[ éhek meséje című - s Marx által bizonyítottan 
Adam Smith elméletére közvetlenül ható - , a.z embernek az él-
vezethez való jogát taglaló művén keresztül22 Voltaire két köl-
teményéig: a M ondain-ig és a Defense du. M ondainig, a lnxus 
apológiájáig. Az utóbbi vers, melyet Barcsay az eredetin kívül 
Orczy Lőrinc Barátságos beszédje egy úrnak a káplánjáml c. át-
dolgozásában23 is ismerhetett, bőségesen tartalmaz a mi motívu-
munk körébe vágó utalásokat: 

A' fekete ital, kit hörpölsz kényesen, 
Thea Chocoláda, kit iszol édesen, 
Honnan valók? nem de veszed ezt kedvesen, 
Tsodálod tsészéit, mind festék rendesen. 

Azt mondod, az Isten adja mind ezeket, 
Ilyly' s több ezer jókkal áldja embereket, 
Szereti, ezekbenn ha tartnak mértéket, 
Kedvezve táplálja gyarló földieket. 

Ugy van, de tudnod kell, hogy ezen tsemegét 
Arabia' szélin szedik,' s az edényét 
Ohynnábann készítik, 's annak a' tserepét 
Ezer kéz formálja, úgy éri festékét. 

'S ezt előbb agyagból kerékben formálták, 
Kenték, simították, kementzébenn tolták, 
Onnan ki, másban be, perkelék, piriták, 
El adták, meg vették, be rakták, le hozták. 

Az Orczy-féle átdolgozás tulajdonképpen a két említett Voltaire-
vers kontaminációját adja. Igen érdekes a hivság Orczy által való 
értelmezése, különösen a költemény befejező részében: 

22 Mandeville művének problematikáját - s ezen belül a luxussal kap-
csolatos állásfoglalását is - igen tanulságos, eredeLi módon elemzi és értékeli 
H eUer Ágnes A méhek meséje magyar kiadásához írott bevezető tanulmányá-
ban. (B. Mandwille: A méhek meséje. Budapest, 1970.) 

23 Költeményes Holmi egy Nagyságos elmétől. Közrebocsátotta Révai 
Mikl.6s. Pozsony, 1787. 161 - 172. Orczy e m(ívé1·e Bfró Ferenc hívta fel 
figyelmemet. 
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Ha hívság el múlik, puszta lesz oltártok, 
Ha munka meg szünik, üres lesz konyhátok: 
Lántz vagyok ezek közt, tsak hogy nem tudjátok, 
Tapasztalni lehet, hogy ha akarjátok. 

A vers, amint látjuk, magában hordozza a Barcsay-vers számos 
elemét, végső szentenciája viszont mintegy a fonákja A kávéra 
szentenciájának : a luxus apológiáját, illetve az élvezetek szük-
ségességét, mint.<>em a fölötte való megdöbbenést villantja fel. 
A felvilágosodás eszmevüágában fokozatosan érlelődő szemlélet 
egyfajta lecsapódása ez : a termékből kiinduló és a termelés folya-
matáig eljutó gondolat, majd a ráébredés, hogy „lántz vagyok 
ezek közt". 

A két évvel később kiadott, Orczy és Barcsay költői műveit 
vegyítő Két nagyságos elmének költeményes szüleményei24 ugyan-
csak számos helyen vetíti az olvasó elé ezt a láncolatot, de már 
konkrétabb utalásokkal a gyarmati munkára, s a gyarmati 
háborúkra. Különösen vonatkozik ez az Amerikában kezdődött 
háború elején c. vers1:e : 

0 Dohány! o Nádméz! 0 Ooffe, 's Indigó! 
Szaszafrasza, Gyömbér, Bors, Myrha, Kakaó! 
Értetek száll sok nép idegen partokra; 
Értetek ember vér árad patakokra. 

Veszett volna Vespúz törött gályájával, 
Oortez tűz okádó paripás hadával, 
Indus békességben szedne most gyöngyöket, 
Nem imádna durva fösvény isteneket. 

Légyen bári de ti is, fösvény nemzetségek! 
El multok, mint egyéb földi erősségek. 25 

A fösvény, a fösvénység minduntalan fel-feltűnik e kötetnek a 
forgalmi folyamatot taglaló verseiben, gyakran már címükben is. 
A f ösvénysér;r6l című költeményből is idézhetünk, ahol A kávéra 
rab szerecsenje is mintha felbukkanna már: 

24 Két nagyságos elmének költeményes szüleményei. Közrebocsátotta 
Uéva-i, JYI,iklós. Pozsony, 1789. 

25 r. m. 234- 235. 
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Zsib vásárra viszen mindent hajójával, 
Partról partra mégyen tsalárd vitorlával, 
A' szegény szeretsent váltja aranyával.26 

A fentebb vázolt, l\fandeville-től - mint láttuk - egészen a XVIII. 
század végéig ívelő szemlélet azonban egy igen lényeges mozza-
nattal bővül: a luxus humánus szempontból történő elvetésével, 
de legalábbis éles bírálatával : a felvilágosodás egy másik - igaz, 
az előbbitől élesen el sehogyan sem különíthető - vonulata már 
inkább a termékből kielemezhető emberi munkára (mintsem a 
luxusra! ) koncentrál elsősorban, s a luxus eme ára feletti humánus 
döbbenet motiválja az alapvető szellemi izgalmat. Barcsay {„a 
bölcs iszonyodik") kétségkívül ide tartozik, s ez az iszonyodás 
mint alapélmény nyilván rokon Rousseau-nak mcgdöbbenésével, 
melyet kora luxustársadalma romlottsága láttán érzett. 

Ezzel az iszonyodással .Barcsay nem áll egyedül verse megírása 
idején. A paralel helyek, melyeket alább idézünk Herdertől , 
Goethétől, Ragyiscsevtől és Berzeviczy Gergelytől, olyan rokon-
ságot mutatnak fel mind a motívi.1mok azonossága, mind az át-
élés mélysége tekintetében, hogy a közvetlen átvétel (egyébként 
nem is igen bizonyítható) lehetőségére is gondolhatna a ki.ltató, 
azonban legalább ennyire izgalmasak az eltérések is e motívumok 
feldolgozásában, a közös mozzanatok pedig egy kor jellegzetes 
eszmeiségét világítják meg, lúszen a felbukkanó probléma - mint 
fentebb láttuk - fokozatosan érlelődött egy évszázad folyamán. 

Szauder J ózsef idézi A romantika útjrí.n e. tanulmánykötetében 
Herdernek az 1780-as években íródott Ideen zur PhilosO'phie de1· 
Geschichte der jfenschheit című művének alábbi pa~szusát: 

„Wie dieser Zucker und Mohren Trank dw·cb manohe bearbeitende Rand 
ging, ebe e1· zu mir gelangLe und ioh kein andres Verdie11st habe, als ihn zu 
W:inken: so ist unsre Vemunft und L ebensweise ein Zusammenfluss fremde 
Erfindungen und Gedanken, dio ohne unscr Verdienst aus aller W elt zu uns 
kamen."27 

Berzeviczy Gergely 1819-ben írott latin nyelvű művében, a De 
oeconomia publico-politicában (melyet magyarul Gaál Jenő bocsá-
tott közre)28 szinte ugyanez a gondolatmenet rögzítődik egy másik 
luxuscikk, a tea kapcsán: 

te Uo. 141. 
t 7 J . G. H trder: Ideen zw· Pbilosophie der Geschichte der Menschheit. 

Bucb 9., Kap. 3. (Idézi Szauder József: A romantika útján. Budapest, 1961. 
155. 10.) 

2a Gaál Jenő : Berzeviczy Gergely élot,o ós művei. Budapest, 1902. 
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„A tea á1·ában bennefoglaltal;nak a eb.inai földnek, melyen a tea nőtt, 
használati bére a munkabérrel, egyéb kiadásokkal, a gazdasági felszerelés 
költségeivel együtt, a szállítás költsége ... Midőn a tea csészémig jut, s midőn 
ezt kiürítem, akkor ezt a két évrn is kiterjedő költséglánczolatot fogyasztom 
el. n20 

S a továbbiak során a közgazdasági elmélkedés a káYét is 
érinti, a látszólag száraz ökonómiai leírást a fogyasztó szubjekth-
érzése hevíti : 

„Asztalom mellett iHök és megszokott, findzsa kávémat iszom. Mennyi rész-
ből álló és miféle tenriék e:1.? A finozsa porcellánb61 van, kit.ünő műipari ter-
m ék; a czukrot és a kávét az india i kc rc,skccfolom S'l.Olgáltat.ta; testem moz-
gása a vegyhtni tudomány szel'epót. ját,ssza, midőn ezt. a reggeliL elkés:dtet tl'. 
I1)ar, tökéletesítés, tudomány és virágzó kereskedelem voH szükséges ahhoz, 
hogy ezt a findzsa kávét előállítsa, melyet; egy .12ercnyi idő alatt elfogyasztok. 
Századok vol tak szükségesek, míg mindez kife1lődhetett."30 

Ismét az ismerős motívum bukkan fel tehát, igaz, megint csak 
eltérő hangsúllyal : Berzeviczynél mintegy a perifériára szorul a 
gyarmatosítás problematikája. Ami viszont a második - kávé'>1aJ 
foglalkozó - gondolatot a Barcsay-verssel nagyon is rokonítja, s az 
elmélkedést már-már lírai ihletésűvé teszi : a gondolatmenet 
hirtelen megfordítása; Berzeviczy traktátusának e passzusa abban 
is különbözik a tea előállításának általa való leírásától, hogy -
nagyon is a Barcsay-költeményre emlékeztető módon - a fogyasz-
tás pillanatát rögzíti először, s abból kiindulva, mintegy ahhoz 
asszociálva eleveníti fel a termék előállításának folyamatát. 

Megint csak más - igen izgalmas, s voltaképpen az ember 
élvezethez való joga és az élv Ju-itikája, a hivság szükségessége és 
annak mulandósága dilemmájának sajátos feloldását is adó -
módon jelenik meg ugyanezen motívum Goethe W ilhelrn M eisteré-
ben. A regény IV. könyvének 9. fejezetében a következőket 
mondja Wilhelm Philinének: 

„Gondolja el , mi mindent kell együttesen megteremtenie természetnek 
és művészetnek, iparnak és kereskedésnek, hogy valaki egy ebédet rendez-
hessen ... Mily hanyagul hörpinti fel az ember ebéd után egy messze-messze 
élő vincellérnek, egy ha.jósnak, egy pincemesternek a gondját; mintha ennek 
így kellene lennie . Es ezért mindezek az emberek ne dolgozzanak, ne termel-
jenek, ne készítsék el a dolgokat, a házigazda ne szerezze meg, és ne tartsa 
össze pontosan - mert végül az élvezet gyorsan elmúlik? De semmiféle él-
vezet nem múlékony; mert az a benyomás, amit hátrahagy, maradandó, s 
amit az ember szorgalommal és erőfeszítéssel tesz, a.z valami rej tett erót ád 

29 I . m . .20. 
30 Uo. 77. 
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át magának a nézőnek (o.z eredeti szövog tZusohauer« kifojozésétebben az ősz
szefüggésbon talán plasztikusabban adja vissza a •szemléUJ• - Sz. Gy.), s 
nem lehet tudni, hogy ennek az erőnek meddig terjed a hatása. »s1 

A Wilhelm Meisterben mintegy önmagának és nemzedékének 
az 1780-as évekbeli eszmevilágát az 1820-as években újjáébresztő 
Goethe kínálta következtetés eltér a Barcsaynál, Herdernél és 
Ragyjscsevnél csaknem egy időben 6s egy közös gondolatiságban 
fogant képtől , s íijabb tnpas7.talaLok birtokában v isszatekintve' 
Lúl is ha ladja azt. Barc.:iay, Herder és Rngy isr$ev egyaránt inkáb b 
e két luxust.et"lnék rabAzolgam unkán nyugvó előállítása és e termék 
elfogadása közötti ellentmondásra koncentrál, míg Goethe e két 
mozzanat 1.-rtpcsolatára hívja fel elsősorban a figyelmet. A Wilhelni 
Meisterben egy inkább epikus indíttatású szintézis dominál: az 
akut érzelmeken felül emelkedve (s talán túl is emelkedve azokon) 
jut el egy megnyugtató filozófiai általánosításig, Barcsayékat 
viszont inkább egy lírai monológban kifejtett analízisre készteti 
az ellentmondás kiváltotta felháborodás, az élvezet közbeni meg-
döbbenés . 

Igen plasztikusan tülU'öződik ez Ragyiscsev híres miivében. 
Az Utazás Pétervárr6l Moszkvába lentebb idézett részlete annyira 
analóg Barcsay versével, hogy itt gondolhatnánk leginkább köz-
vetlen hatásra. Azonban nyilván nem erről van szó : a művét 
1784 és 1789 között alkotó Ragyiscsev nemigen ismerhette Bar-
csay versét, de nagyon is jól ismerte Voltaire oeuvre-jét, s nem-
különben Herderét, melyet - az orosz felvilágosodás kiváló is-
merője, G. Gukovszkij tanúsága szerint - ha~znosított is az Utazás 
megírása. során. 32 

Az Utazás Pétervárr6l Moszkvába fejezetcímei a kocsin megtett 
út egyes állomása.inak, pihenőhelyeinek neveit viselik. A „Visnyij 
Volocsok" o. fejezetben olvashatjuk a következő részt: 

„Megelégedott-ségem olyasféle felháborodá.ssá változott át, aminőt akkol' 
é1-zek, amikor nyári időben a vám.kikötőhöz megyek és nézem azokat a h a.-
jókat, amelyek Amerika feleslegeit és drága. áruit szálULják hozzánk, mint 
amilyenek a. cukor, a. kávé, a. festék és más árucikkek, amelyeken m ég meg 
sem száradt az az izzadtság, a.z a könny és vér, amely termelésük közben hoz-
zájuk t.a.padt. 

- Képzeld magad elé - szólt egysze1· hozzám egyik barátom - hogy az 
a. kávé, a.melyet csészédbe öntesz és az a cukor, amely elolvad benne, hozzád 
hasonló embereket fosztott meg anyugeJomtól és hogy azoJ<a.z ő erejüket. felül-
múló fáradtság kiváltói, könnyeiknek, sóba.jaiknak, kínszenvedéseiknek és 

31 J. TV. Goethe: Regények. Budapest, l 963. 2. 287. 
sz G. G'Ukovszki;j: Ocserki po isztorii russzkoj lityera.turi i obscsesztvennoj 

miszli XVIII veka.. Leningrád, 1938. 162 - 178. 
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megalázásuknak okai vollak - s merjed ezok uuin te kegyellen sú\ ű, tor-
kodat ezzel a. kávéval ódesíteni. - A fenyegctó pillantás, ami ezekel a. sza. 
vaka.t kíséroo, bensőmben megrázotf.. Kezem megr~zketett és a. ká,·é kiöm-
lött. "33 

A Ragyiscsev-részlet és a Barcsay-vers közötti szembetúnő pár-
huzam voltaképpen elkerülte a kutatók figyelmét: mindös-.ze 
Waldapfel J ózsef említi egy futó mondat erejéig.a. 

A kávé és a cukor - e két legjellegzetesebbnek ítélt , g~ armati 
eredetű hL~uscikk - kerül a centrumba mindkét írónál. Az él-
vezet, a fogyaAztás pillanata adja az indítást a gondolatmenetnek: 
Ragyiscsevnél oldottabban epikus (bár kétségkívül erősen szenti-
mentális-lírai töltésű) regényrészlet, Barcsaynál epigrammatiku:. 
tömörségű költemény formájában. Mind a luxus-probléma, mind 
a gyarmati kizsákmányolás fölötti töprengés Ragyiscsevnél is, 
Barcsaynál is jelen van.35 Ragyiscsevnek ebben a - már a szenti-
mentalizmus felé is tendáló - művében a megrázkódtatás mintegy 
szó szerint is értendő: a kávéval teli csészét tartó kéz megremegé-
sében realizálódik, a kávé kiömlik, s az író - ily módon - nem 
is „hörpöl részt" belőle 

* 
Barcsay A kávéra e. költeményének döbbenete, szuggesztív 

ereje ha nem is teljesen váratlanul éri olvasóját, voltaképpen 
eléggé egyedül áll versei sorában, s ezáltal is magaslik ki közülük. 

Barcsay költeményét a Magyar Irodalmi R itkaságok Vajthó 
László szerkesztette kiadása36 nem datálja; a vers Döbrentei 
Gábor általi, az Erdélyi Múzeum 1814. évfolyamában megjelent 
publikálására hivatkozik, illetve Döbrenteinek a közölt versekhez 
fűzött alábbi megjegyzését idézi: „[Barcsay]. . . hátramaradott 
versei közül kérésünkre szerencsénk vala néhányokat a maga kéz-
írásával, özvegyétől kapnunk. Ezeket ő papiros darabocskákra, 
levelek tiszta felére írta, amint látszik, nagy hevességgel. "37 

3a N . Ragyiscsev: Utazás Péoorvá1·ról Moszkvába. Budapest, 1951. 159-
160. 

a. „A kávézó müvolt magyar - éppúgy, mint a nagy orosz fori-a<lalmár 
író, Ragyiscsev - lelkiismertfurda.lást órez." (Waldapfel Jóuef: I. m. 27.) 

35 A Barcsa.y -Ragyiscsev párhuuunról - inkább Ragyiscsev Utazása 
oldaláról szemlélve - részletesebben frtam egy orosz nyolven megjelent 
tanulmányomban (Sz6ke, Gy: K liricseszkomu voszprijatyiju duha Prosz-
vescsenyija v vengerszkoj i russzkoj lityera.ture XVIII veka. - Ob odnom 
obscsem „motyive" u Ragyiscseva. i B o.rcsay. Dissertationcs Slavicae. VID. 
Szeged, 1971.h 

ae Barcsay Abra.hám kölooményei. Magyar frodalmi Ritkaságok. Szerkeszti 
Vajthó László. XXV. Budapest, J9:-J3. 

87 Uo. 130. 
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A kávéra e. költemény azonban oly közeli rokonságot mutat 
Barcsaynak egy Ányos Pálhoz idézett, s Ányos 1782. április 20-ról 
keltezett episztolájára válaszul küldött, A háborúskodás ellen 
című verses levelére, hogy nagyon is valószínű: A kávéra is ez idő 
tájt keletkezett.38 Alább idézzük A háborúskodás ellen néhány 
versszakát, dőlt szedéssel jelölve A kávéra e. verssel teljes azonos-
ságot mutató szavakat : 

Láttam Afrikának égő fövényeit 
Hol szomju szerecsen Zayra vizeit 
llörpöli, s árnyékot keresve magának 
Rabja lesz erősebb fene szomszédjának. 

Egymás után sorba hajtván hajójáig 
Nyereségre hozza Gibraltár partjáig. 
Ott a fösvény A nglus, Hollandus társával 
Vetekedik szegény foglyoknak árával. 

Megveszik, s elosztják messze szigetekre 
Dohány- vagy mézt adó nád-mívelésekre, 
Kegyetlen gazdagsági Iszonyú bivságok 
Ezek, kit követnek ily szörnyű rabságok. 

Fordítsd el szemedet e kinos képekről, 
S ezeket okozó bűnös nemzetekről . .. 39 

Ez a vers azt nyújtja leíró, episztola-formában, amit A kávéra 
a pillanat expresszivitásában kifejez: 

A kávéra 
Rab szerecsen véres veríték-gyümölcse, 
melyet, hogy ládájit arannyal megtöltse, 
Fösvény Anglus elküld messze nemzeteknek, 
Nádméz! Mennyi kincsét olvasztod ezeknek. 

38 A i\Iagyar Hírmondó 1781-ben az angol-holland háború okozta. euró-
pai ká.véhiányx:ól is tesz említést (Magyar Hírmondó 1781. 10. levél. 73.). 

39 Barcsay Á. költemónyei. 82. 1. A vershez fűzött jegyzeteket 1. uo. 
139-1-!0. 
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Hát te, rég csak Mokka táján termett kis bab, 
Mennyit szenved érted Nyúgoton is a rab, 
A bölcs iszonyodik, látván, egy csészéből 
Mint hörpöl ő is részt Anglusok bűnéből. 

A körmondatokból álló vers magyaros, páros ríme:. tizenkette-
sekben íródott. Itt jelenik meg tehát ez a \ersforma röridebb 
költeményben is, s e költemény is hathatott Batsányi A franc.ia-
országi változásokra e. ismert versére, mellyel egyébként is meg-
lepő hasonlatosságokat mutat.40 Tagolása is arra emlékeztet: az 
első négy sorban kifejtett, megszólító formájú gondolathoz egy 
azzal paralel, de még tömörebb megszólítás társul a következő 
kettőben, s zárul le a megint csak kétsoros szentenciával; ugyanazt 
az első négysoros megszólítást egy kétsorossal megtoldó, s e kettőt 
összeötvöző, újabb kétsoros összegezéssel záródó formát látjuk 
tehát, mint majd Batsányinál, sőt, e szerkezeti megoldás modifi-
kált formában bár, de még Berzseny i Napóleonra című epigram-
májából is kiolvasható. Egy verstípusról lenne itt szó 1 Úgy véljük, 
igen. Szauder József említi a fiatal Csokonu.i „ . . . később is 
kedvelt, retorikus oredetü verskezdő gesztusát, mely a második 
személyű megszólítás, figyelmeztetés formáiban áll".41 Ez a meg-
szólító forma több ízben felbukkan Bai·csay verses episztoláiban: 

" 

„Nem tudom, mit gondolsz ily hallgatásomról, 
ffi v barát!" 

(Sorsát átkozza, hogy el kellett válnia barátjától)42 

Mit mivelsz, boldog agg!" 
(Elválása után társától vigasztaltatni akar )43 

A példák számát még szaporíthatnánk. A megszólítás azonban 
itt, .A kávéra c. versben áttételesebb: azért is, mert voltaképpen 
nem személyekre, hanem megszemélyesített tárgyakra irányul, s 
azért is, mert nem válik azonnal láthatóvá, hanem pazarul tömör 
szintaktikai bonyolultságban búvik meg: amire vonatkozik az első 
mondatban - a nádméz - , a mondat végére kerül, s onnan 

• 0 Batsányi A franciaországi változásokra e. versét K eresztury Dezs6 (V áJasz 
1948. 165 -169.), majd újabban Mezei Márta (ItK 1969. 2- 3. 265 - 269.) 
elemezte; a. Ba.rcsay-versre mint lehetséges előzményre azonban egyikük sem 
utal. 

41 Szauder J ózsef: Son tentia és pictu~ra.. A fiatal Csokonai verstípusairól. 
(Az Estve és az Álom. Budapest, 1970. 180.) 

4' Barcsay Á.: I. ro. 110. 
43 Uo. 112. 
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asszociálódik, utal előre az azt létrehozó termelési és kereskedelmi 
folyamathoz. Így és ezért kerül a vers élére az, amit a nádméz 
a költő számára elsősorban reprezentál: Rab szerecsen véres veríték-
gyüniölcse. A következő megszólítás ennek mintegy fordítottja: a 
kávé („Hát te, rég csak Mokka táján termelt kis bab") „meg-
szólítását", felidézését követi a rab (a vers első sorától) visszatérő 
felbukkanása, mintegy kompozíciós gyfirűbe ötvözve ezáltal ezt a 
- Barcsay számára oly alapvető - rab-motívumot: a kiindulási 
pont egyben végpont is; a megszólításon kiv ül („Hát te") a rab 
szó visszatérése is egybeköti, párhuzamosítja a nádméz és a kávé 
„történetét" és jelentőségét, s ezzel az önmagába visszatérő képpel 
válik oly lezárttá. 

A kávéra nem leíró vers : extenzív leíró mozzanatai egy, a vers 
befejező szentenciájában felvillanó, lírai ihletésű döbbenet meg-
élése folyamatának kifejezését szolgálják A gondolat folyamat-
voltát teszi még plasztikusabbá az utolsó két sor enjambement-ja, 
megszakítás nélküli egybehajlása is. 

Az átélés, a vers záró szentenciája egyben annak kiíndulási 
pontja is: itt keseredik meg a kávé íze a bölcs iszonyodásától, s 
ez a megdöbbenés analizálódik, racionalizálódik a vers első hat 
sorában. Míg a már idézett szerzők többségénél - Herdernél, 
Goethénél, Berzeviczynél - a kávéivással kezdődik a leírás, s eh-
hez asszociálódik a tulajdonképpeni probléma, vagyis a sorrend 
mintegy ki'onologikus, a Barcsay-versben - és Ragyiscsevnél 
is - ez a sorrend „fordított" : egy reális idősíkon az utolsó két sor 
megelőzi az elsőket. Éppen ezáltal válik ez az utolsó két sor a le-
írást lezáró szentenciává. Ismét Szauder Józsefet idézzük: „A sen-
tentia s az érzelmesen telítődő pictura, a gondolati tétel és a szub-
jektívvá hangolt leírás összeolvad egymással, az idilli nyugalom, 
érzékies borzongás valami nagyobbnak, filozófiai és erkölcsi íté-
letnek, koreszmének válik hordozójává. "44 Nyilvánvaló, hogy eb-
ben a versben a záró sententiából indul ki a pictura: a két utolsó 
sor kávéivása, „egy csészéből hörpölése" a kiindulási pont, amely-
hez asszociálódik a kávé, illetve a nádméz történetének már-már 
Raynalra emlékeztető pontosságú leírása. 

„A bölcs iszonyodik": itt bukkan fel a vers alanya, amely ugyan-
akkor tárgya is: a költőnek ez az önmagát mintegy kívülről szem-
lélése a lírai és a leíró mozzanat egységét s ugyanakkor a kávéivó-
nak az ábrázolt termelési láncolatba való beillesztését fejezi ki. 
Az iszonyodásnak ez a mozzanata kétfelé is tendál: egyidejű a 
kávéhörpölés manifeszt pillanatával (erre utal a „látván" egyidejű 

44 Szauder JóZ8ef: I. m. 198. 
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határozói igenév használata), s ugyanakkor következménye is a 
versben előrébb vetített, de mégiscsak a kávéhörpölés kiváltotta 
látens a.sszociációsornak, amely mintegy a gazdaságtörténeti folya-
mat hátterét vetíti bele ebbe a pillanatba. Iszonyodik, megszólal 
szorongó lelkiismerete, de mégiscsak kiissza: az élvezethez •aló 
jog és a luxus fölötti megdöbbenés vonulatainak szimultán ötvö-
zete, ütközőpontja ez a mozzanat. 

Barcsay nem csupán a gyarmati mtmkát érzi bele a ká...-éba és a 
nádmézbe: „Men nyit szenved érted Nyúgoton is a rab"! - gya1·-
mati rahszolgamunlm és eul'ópai, „nyúgoti" kizsákmányolás 
együtt láttatnak meg. 

S a vers képalkotása is hihetetlenül tömör: az egyes képek rend-
kívül opaliszt ikusak. A „veríték-gyümölcs" egyidejűleg utal a ká-
vébab gyümölcs-voltára és kimunkálásának izzadtságos folyama-
tára, s következésképpen egybe is köti, egymáshoz is láncolja eze-
ket, r ávilágítván ily módon termék és termelés egységes voltára. 
Hasonlóképpen tendál két irányba az olvasztod ige is, egyszerre 
utal a konkrét folyamatra: a nád.méz, a cukor olvasztás útján tör-
ténő feldolgozására és a kincseknek a munka általi egybeolvasz-
tása absztrakt folyamatára is, megint csak egybekapcsolva a ket-
tőt. 

Ha kívüh'ől, „tárgyként" is szemléli a bölcset, önmagát Barcsay, 
nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez a „tárgy" a vers alanyá-
val, a költővel azonos. Mindenesetre nagyon is érződik a költe-
ményben az a „heves belső dialektika'',45 melyről az önmegszólító 
versekről szólva Németh G. Béla tesz említést, s nyilvánvaló, 
hogy - miként a.z önmegszólító költemények - ez a vers is „egy 
magatartás megformálásának gondolatélményét foglalja magá-
ban" .46 

Ez a magatartás pedig - mint láttuk - nagyon is jellemző a 
felvilágosodás eszmevilágára, melyet egy abban fel-felbukkanó, 
nagyon is gazdag mögöttes háttérrel rendelkező motívumon ke-
resztül Barcsay rövid, de annál gazdagabban tömör versében oly 
rendkívüli belső hevülettel világított meg. 

45 Németh G. Béla: Az önmegszólító versMpusról. ItK 1966. 5 - 6. 551. 
'6Uo. 
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RÓllmttT ZSÓFJA 

AZ 1790-91-I ORSZÁGGYÜLÉS PASQUILLGS 
IRODALMÁHOZ 

A z elnevezés eredete, 1790 hangulatának és eseményeinek 
rövid átteki1úése 

I\íidőn még a Pogány Róma virágozott 
Idegen istennek amikor áldozott, 
Akkor Pasquinusnak benne volt lakása 
Kinek irtóztató volt rágalmazása. 
Úgy hogy akit egyszer felvett pennájára, 
Megmocskolta azt úgy világ hallatára 
Hogy vagy oda hagyta a Római rangot, 
Avagy a városban bújdosott, lappangott 
De minek utána Pasquin az átkozott 
Róma örömére már meghalálozott, 
Emelt néki Róma egy márványoszlopot, 
(Mely talán Iedült vagy igen megkopott) 
A végre, hogy akit éltében mocskola 
S aki ellen ártó beszédet kohola, 
Őt halála után átkozva említse, 
S mind azon mocskokat rá vissza térítse. 
Azután szokásba jött az idő jártával, 
Ha aki mást meg akart mocskolni pennával, 
Rágalmazásait Papirosra tette, 
S amidőn azt senki észre nem vehette, 
Vagy szeggel e csúnya Oszlopra szegezte, 
Vagy pedig más módon reá csirizelte.1 

A fonti idézet - egy pasquillus eleje - meglepő pontosan ma-
gyarázza a pasquiHus szó eredetét. A Pasquino egy erősen meg-
csonkított antik szobor volt, amely a Braschi palota sarkán állt. 
Több, jobb állapotban megmaradt másolata van Firenzében. 
Eredetileg Menelaoszt ábrázolta a halott Patroklosszal, és kompo-
zfoiójáról ítélve az ókor legszebb művészi alkotásai közé tartoz-
hatott. Újabb nevét az említett Pasquinustól, egy a XIV. század-
ban élt foltozó vargától nyerte. A pasquillus elnevezés tehát a P as-

1 Curiosa Mctrunorphosis Sta.tuae Pasquini. OSZK Quart. Hun~. 31 i2. 
f. 7. 
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quino-szobor nevéből származik. Az eléggé egyedülálló eredet 
messzemenőkig determinálta az egész műfajt. 

A XVI. században már Európa-szerte virágzik a pasquillus. 
Nyomtatásban csak 1509-ben jelenik meg először ilyen vers, 
de a század közepétől már gyűjteményes köteteket adnak ki. 2 

Itáliában Rómán kívül nem volt népszerű. Franciaországban a 
könnyed, verses, Angliában a komolyabb, prózai formában terjedt 
el. A reformáció korában rendkívül gazdag német pasquillus-iro-
dalom hatott a magyarországira is, ahol a pasquillusok felváltva 
magyar és latin nyelven íródtak, az erdélyiek pedig túlnyomó-
részt magyarul, leggazdagabban a kuruc korig. 1728-tóla magyaror-
szági pasquillus-termés fő kristályosodási pontjai az országgyűlések. 

Az alkalomszerűség, a legnyíltabb irányzatosság és a célba-
vett személyre való kihegyezettség mindvégig jellemző vonásai 
maradtak a pasquillusnak. Ezt csak úgy lehetett ellensúlyozni, 
ha az egyes személyek elleni támadást az egész ország szá-
mára fontos problémának tüntették föl, azaz ha a becsmérlés, rá-
galmazás, megszégyenítés valami komolyabb szándékkal párosult. 
Költőivé is csak ekkor válhatott. Mivel ezek az irodalmon csak-
nem kívülálló gúnyversek minden más műfajnál jobban kötődnek 
a körülményekhez, megértésükhöz elengedhetetlen annak a kor-
nak a rövid hangulati áttekintése, amelyben születtek. 

„Csak akartam" - mondotta II. József magáról, amikor meg-
halt. A jó állapotban örökölt Monarchiát a végső összeomlás kü-
szöbén hagyta. A tízéves nagy kísérlet kudarcot vallott. A terv, 
a fiatal trónörökös „ars politikája" még 1761-ból való: „Legjobbnak 
tartanám megegyezni az országokkal, hogy tíz évre teljhatalmat 
adjanak, hogy mindent lehessen tenni javakra, megkérdezésök 
nélkül. "3 1790. január 28-án három kivételével visszavonta összes 
rendelkezését, diétát ígért és visszaküldte a magyar koronát. A 
király meghalt - az ország örömmámorban úszott. Durva hangú, 
koholt sírfeliratok terjedtek. Pl. : 

Utazó tartóztasd serény lépésedet 
s ezen koporsóra emeld fel szemedet 

Ausztriának fekszik itt ocsmány fajzattya 
Pokolnak zsoldossa s Lucifer magzattya 

2 Pasquillorum tomi duo, 1544. Caelius Secundus Curio kiadása. Tlwmas 
Nasch: Pasquil of England, 1598. Idézi: Téglás J, B&a: A történeti pas-
quillus a magyar iroda.lomban. Szeged 1928. 8. 

3 II. József: Reveries. 1761. Idézi Marczali: Magyarors7.ág története II. 
József korában. Bp., 1888. I. 419. 
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Itt fekszik már halva Lucifer ménlo~a 
méltó kit emésszen Pokol égő to•a. 

Méltó kit Vénusnak ménesse sirasson 
a kurvák serege gyászoljon s jajgasson' 

Kevesen voltak, főleg protestánsok és értelmiségiek, akik a. 
nagy uralkodót gyászolták benne. Akik gylílölték, zsarnoknak , 
németesít{)nek, a vallás és a magyar alkotmány ellenségének tar-
tott.á.k. A „javokra tenni megkórdezésök nélkül" által ki\·áltotc 
ellenkezést a legpregnánsabban Temes vármegye felirata fejezte 
ki: „A közjó előmozdítása. végett [József császár] tanácskozzék 
a rendekkel, különben hiába boldogítja őket, ha magok szerencsét-
lennek érzik magokat. "5 Hívei az egyenlőség , felvilágosodás, egyszó-
val a haladás terjesztőjeként ünnepelték. De meghasonlott az ö 
táqoruk is. A haza és haladás kívánatos egysége helyet t a haza 
vagy hala.dás tragikus dilemmája jelentkezett. Az ellenfél éleseb-
ben látott a magyaroknál: 1790-ben így nyugtatta meg Ligne her-
ceg a magyar forradalomtól tartó Kaunitzot: „Nem kell félni for-
radalomtól az olyan országban, ahol hat hatalmas, egymást vérig 
gyűlölő párt van: a katolikus, görög és protestáns klérus, a mágná-
sok, nemesek és pórok. E zek közül legalább négyet mindig könnyen 
megnyerhet magának az udvar. "6 

* 
1790-re nyúlnak v issza a reformkor legfontosabb tendenciái. 

Ez az év a reformkor szempontjából nemcsak a gyökerek miatt érde-
kes, hanem azért is, mert 1790 szahnalángjában felvillant és el-
lobbant a refonnkor szinte minden problémája. 1790 egy forrada-
lom megbocsáthatatlanul csúfos elvetélésének szimbóluma. Ez az 
év, amely kuruckodással és a „filum successionis interruptum 
est" rebellis jelszavával kezdé5dött, azzal fejeződött be, hogy meg-
erősítették a Habsburg-ház örökös királyságát, sőt önként a csá-
szár fiát választották nádorrá. Nehéz volna eldönteni, hogy Lipót 
jó, vagy a rendek rossz politikája játszotta ebben a nagyobb sze-
repet. 

A király és a magyar rendek közötti küzdelem fő szÚlt.ere az 
országgyűlés volt. Az, hogy az országgyűlés nem Pozsonyban, 
hanem az „ősi" Budán gyűlt össze, már maga is tüntetésszámba 

4 OSZK Quart. Rung. 2385. f. 3b - 5o.. 
G 11 866. sz. okt. 5. Coll. ord. 106 - 117. 
6 Marczali H1mrik: Az 1790 - 91-diki országgyűlés. Bp., 1907. I. 54. 
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ment, noha itt a XVIII. század közep6re már a német háziurak 
voltak többségben.7 A város fejlesztésével II. Józsof törődött rend-
kívül gondosan. Nem csupán nagy vonalakban, új létesítmények 
életre hívásával, hanem sokszor a legapróbb részletekbe menően is. 
1784-ben fővárossá emelte. P éczel i írja le, hogyan utasította vissza 
a, császár, hogy ezért szobrot emeljenek neki. Egyetlen hosszú kör-
mondat ez az indulattól lobogó hitvallás: 

„Ha az előítéletek gyökerest(Sl ki lesznek irtva, igaz hazaszere-
tet és az egész monarchia javáról való fogalom ver gyökeret, 

ha mindenki egyenlően járul örömmel az állam szükségéhez, 
biztonságához és felvirágzásához, 

ha egyszer a javított t anítás, a papság egyszerűbb nevelése fel-
világosít, 

a vallás valódi eszméinek összeköttetése a polgári törvényekkel 
szabatosabb igazságszolgáltatást; 

a szaporodott népesség és javított földmívelés gazdagságot fog 
eredményezni; 

ha az alattvaló fel fogja ismerni igaz érdekét urával szemben és 
·viszont, 

ha be lesz hozva a,z ipar és kézmű, és azok eladása, valamint a 
szabad forgalom a monarchia minden részében, 

akkor érdemlek én szobrot, de nem most, hol Buda városa és a 
hatóságoknak oda történt áthelyezése által, mely jobb átnézet 
végett történt, jobban adhatja el borait és drágább bért kap há-
zaiért. "8 

Az országgylilés idejére Buda városa táncra perdült. Lakói most 

; Siklóssy László: A régi Budapest erkölcse. Bp., 1923. Ill. 9. 
8 Németül idézi : Marczali Henrik: Magyarország története II. József 

korában. Bp„ 1888. II. 419. l'i!are?.ali megjegyzi : „Egészen a császár saját-
kezű kézirata. Úgy látszik, való<li improvisatió ... " Korabeli magyar 
fordítása : OSZK Fol. Rung. 1895. f. 6J. Ezt idézte>m. Péczely fordítása 
sokkal erőtlenebb: „Majd mikor a bal-vélekedések ki-szaggattatnak, s az 
igaz Haza-szeret.et és a közönséges haszon helyre állitlaLik, mikor minden 
a maga tehet,sége ezerént a közöns6gcs jót örömest boldog{tja; mikor a meg 
jobbíttatott tanulásnak módja által a meg-világosodás cl-~erjcsztetik, s a 
Papságra menendő Ifjúságnak nevelése által a Vallásnak iguz értelme a' 
Polgári Törvényekkel öszve-kötwtik; a népesedés és ii nwgjobbíttatott 
gazdálkodásnak módja által a gazdaságnak kútfő nyiUatik; mikor az Ural-
kodónak java a népnek javával szorosan öszve-kötlctik; mikor a mester-
ségek s műhelyek úgy fognak virágozni, hogy az idegen portékákra semmi 
szükség n em lészen, a mint én mind ezeket reménylcm : akkor fogok ón 
emlékeztető oszlopot érdemelni, nem pedig most, amikor a Ilelytartó Tanáts-
nak s Kamarának le-k6ltöztetésével azt tsclekedtem, hogy a Budaiak a 
magok boraikat jobb ánon adhat ják, 6s húzaiktól több bért vehetnek bé". 
II.-dik Jósef életének rövid le irása, mellyet az eggyügyübboknok kedvekért 
szedegetett összvo Pétzeli J ózsef. Komtfrom, l 790. 28. 
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drágábban mérhették a bort, mint valaha, s házai gyémántforg6s 
paripákat, aranyrojttá vált szőlőket láthattak; és miközben na-
ponta valahol tűzvész tombolt, a követek a Józsefet becsmérlő 
pasquillusokon nevettek. Amikor 1790 nyarán összeült az ország-
gyűlés, az ellenállás tetőpontjára hágott. A vármegyék már leva-
kartatták a rabokkal a házszámokat, akasztófák alatt égették el 
a földmérési aktákat és a német ruhákat.9 A nemesség díszes ko-
ronaőrző bandériumolrn.t szervezett, nrngyn,rul beszélt és magyar 
ruhában járt. J ónius 10-e a rendek templomba vonulásának ünne-
pélyes látványával kezdő<lött. Az ország házától a föternplomig 
„deszkából va.lának az utcák megpádimentozva, két felől a Budai 
polgári lovas és gyalog katonaság áll vala fegyveres parádéban" .10 

„A templom ajtóban a biharvármegyei cigány trombitások sok 
ízben jelesül trombitálták ezen magyar nótát: H ol lakik kend 
húgom asszony? Keresztúrban" . . . Azután csak jöttek egyre az 
érsekek, püspökök, grófok, csaknem aranyból, gyöngyökből s 
di-ága kövekből álló fényes öltözetekben ... Aki itt jelen nem volt 
és Magyarország gyűlését soha nem látott, az erről a pompáról 
még álmodni sem tud. "11 

A 25 évnyi szünet után patetik"lls k-ülsőségek közt összeülő gyű
lés házszabályok nélkül, zajos huza\onárnl tölti az időt, miközben 
egész Em6pa nagyon is lehetségesnek tartja, hogy )fagyarország 
felkel. De csak múlik az idő a diplomával, Lipót békét köt a poro-
szokkal, a 40. napon perug levelet ír a magyar kancellárnak. 
amelyben előre megszabja, hogy milyen diplomát fogad el. A ma-
gyarkodás hirtelen hanyatlani kezd, a kokárdákat levetik és a 
császár jelmondatát - az alattvalók szíve a királyok kincse - is-
mételgetik unos-untalan, hűségüket bizonygatják és a vitam et 
sanguinem színpadias képét elevenítik fel. Augusztus 15-én a 
diéta elhatározza Lipót feltétel nélküli meglúvását, azaz elisme-
rik királynak a koronázás s az oly fontosnak tartott diploma előtt. 
Általános a meggyőződés, hogy nagy, keserves mulasztás történt. 
Augusztus 16-án írja Berzeviczy: „1\'lit lehet oly nemzettől re-
mélni, mely ebben a cb:ágaidőben vitákkal és formalitásokkal veszti 
a szent időt, egymás ellen támad akkor, mikor megvan, jobban 
mondva megvolt az alkalom a közboldogságot századokra meg-
szilárdítani." Október elején az ellenzék még föl-föl lobban, de 
aztán, ahogy Budán fogy a pénz, megcsappan az általános ér-
deklődés a diéta iránt . November 15-én volt a koronázás Pozsony-
ban. Megbékélt, ünnepélyes hangulatban, nagy pompa közepette 

9Marczali Henrik: Az l?!l0 - 91-cliki országgyűlés. Bp. 1907. I. 48. 
10 Uo. 354. 
u K ere.sztesi Józsof naplójii. Pest, 18138. 253. 
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folyt le. Följeg~Tezték, hogy hosszasan dörögtek az á~yí1k, és hogy 
a nádor, a király és mindenki sírt. a meghatottságtól. A király, sőt. 
egész családja magya.r ruhába öltözütt. A magyarok viszont - hí-
zelgő gesztusként - főleg német versekben köszöntötték őket. 

Lipót a koronázás után azonnal megsértette az ország területi 
egységét, üldözni kezdte a volt rebelliseket. Martinovics pár hó-
nappal azelőtti j6sln.tn. szó szerint bekövetkezett: „A míg nincsen 
nyeregben, addig n. Királyi Família Nemzetünknek köntösében 
fog öltözni, a ceremóniáinkat, amellyekben igen gyönyörködünk, 
meg fogja tartani, s bennünket abból a gyűlölségből, mellyben 
most forrunk, a legnagyobb készségnek ekagattatására fog 
emelni. Hasonlóképpen cselekedtek Kolumbus, Bugainville és 
Kook a vadabb Nemzetekkel. "12 

Az 1790-es pasquillus-áradat okai, te1·jesztésük 

E mozgalmas időszakot az „igazi" irodalom is híven tükrözi, de 
n. nemesi tömeg sajátos hangulatát a pasguillus-áradat teremtette 
meg. Elárasztották az országot a versek és röpiratok. E mberek, 
a.kik korábban semmit sem írtak, most minden alkalmat felhasz-
nálva ontják a verseket. Ahogy Csokonai gúnyosan jellemzi „ . .. 
minde11 szegletbe megzondűlnek n, fogadatlan bárdusok, a Glück-
wünschende Gesellschaftnak kintornáló tagjai, a Helikon bodzás 
tövében kézimunkát űző versgyártók. Ezek olyan urak, akik soha 
poétai tüzet magokban nem érzettek, s nem is érzenek, hacsak 
valamely szembetűnő alkalmatosság nem ingerli őket a poétásko-
dásra: akkor pedig bezzeg van dolga a szegény Múzsáknak, úton, 
úf,félen, falun, városon, korcsmákon, mindenütt kiabálják őket: 
szállj le, Múzsám, serkenj fel Múzsám, ülj fel Múzsám, danolj 
Múzsám, segíts Múzsám, ne hagyj Múzsám, sat. Nem kilenc Múzsa, 
do kilencszáz sem győzne eleget tenni, annyin vannak ezek az 
urak, és olyan nagyon szolgáltatják magokat. "13 

Mi a magyarázata ennek az országos ihletnek~ 
A magasabb rétegekben a német nyelv erőszakos terjesztésének 

és Herder jóslatának - hogy kihal a magyar nyelv - visszahatása-
ként magyar irodn.lmat akadak teremteni. Tudatosan, gyorsan, 

1: Marti?Wvics: A Magyar-ország gyűlésibcn egyben gyűltt méltóságos és 
t<'kintetes nemes rendekhez 1790-clik eRzt <'nd6ben tartat.ta.tott Beszéd. 1791. 
(Laczkovics János fordítása) 121. 

13 Csokonai : Alkalmatosságra frt vcwsok. Előbcszéd. l 805. 
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versenyszerűen. Hónapok alatt póLolni évtizedek mulasztásait.14 

Ez a tizennyolcadik század végi vorsárn.dat legalább annyira úttörés, 
mint amennyire utánzás. A hírlapok még pár évvel később is kü-
lönös felhívást közölnek: „Valamennyi hazáját szerető magyar 
írjon, valakitől csak mi tellik, mivel a Hteratúra az együgyű mun-
kák által is nevokedik, valamint az épülethez is sokszor polyva és 
sznlma kívántatik. " 15 

A „most vagy soha"-pillanat pátosza hatja át a közhangulatot. 
„Most, vagy talán sohasem" - írja Bacsányi jún. 20-án Forgách 
Miklósnak. „Édes Feleim, vagy most, vagy sohasem ... " - így 
kezdik beszédeiket az országgyűlésen is a követek. 16 És úgy gondol-
ták, hogy a magasztos hazafiúi érzelmeknek csak versben szabad 
kifejezést adni. Megható olvasni Kazinczy emlékezéseit: „J ózsef 
leküldé koronánkat, a jegygyűrűt a király és nemzet között Budá-
ra, s akkor lobbanánk örömre. De örömünk sok és szép jelenségei 
közt valának olyanok is, amelyeken nem lehete nem mosolygani, 
bár a tisztelet a mosolygást tilthatá. Egy fiskális Köpcsényben 
nem elégedék meg azzal, hogy a ládát ő is megpillanthatá, ünne-
piesen köszönté meg azt, feledvén, hogy az olyan csak versekben 
szabad. " 17 ,.A vak öröm mindeneket poétává formált. "18 

A pasqui11usnak széles közönsége volt. A koronaőrző bandériu-
mok, a pesti vásárok és az országgyűlés miatt hosszú ideig itt tar-
tózkodik a nemesség és az írók többsége. A török idők óta először 
gyűlt össze Budán az egész „magyar nemzet". A háború és a csá-
szár halála felkeltette a politikai érdeklődést, megnőtt az olvasó-
kedv. Már a haldokló császár rendelete is önálló röpiratként jelent 
meg Budán, majd a korona fogadására rendezett ünnepségek 
rendtartása és részletes ismertetése is. Minden egyes bandérium-

14 „Hazai litte1-aturánk a. Német Nyelv terjesztgetése által vetélkedésre 
nyorettekén, kevés idő alatt segítség nélkül is arra a magasságra. lépett, 
amelyhez különben féls7.ázad kívántat-Ott volna." Kazinczy: Hamlet fordítás 
ajánlása. 1790. 

1s Magyar Hírmondó 1794. I. 953. Irodalmunk történetében még ez a 
furcsa felhívás sem egyedülálló. Hasonló, irodalommal nemzoLet ébres7.t-
get6 korban ismétlődik majd meg. Arnny trja rezignáltan 1849 után a.z 
epigonokról: „Hagyjuk szegényeket, hisz magyarnl döngicsólnck." Jókai is 
igy vólrkedotl : ., ... t.iiskét, bogamt, akt\rmit, csak sok lrgyrn, mert irodal-
munknak cxtcnsiv lPrjt·clC~rovan szüksógu." (Erc.qey: Arany élC't(·h61. 1883. ?:i.) 
Ugyunígy közös vonásn o. XVIIT. százaclvégnrk és a 49 utáni időszaknak a 
magyarkodásból való kiábrándulás is. Ka.:inc;;ynál : „Nem szerelem a nekidil· 
\,\>\\\\\.\. \"\l)tn7.eü~ge\., ~7.e1'e\.n~1'fi, 'na a 1'em mensc'nuc'n is s1.o'\ana kü'\ön a. me'\-
l~tt ... " (Levél Záclol'nak.) Majd Gyulrtinál: „Nem látszik nz ombf'r a ma-
gyo.l"L.:'Jl." 

Ja Hadi és Más NovczoLos TörténcLok 1790. augusztus 20. 
1 ' Kazinczy: Pú.lyám emlékezete. lV. szak. MDCCXC. 
1s Keresztesi naplója. Pest, 1868. 202. 
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váltásnak akad poétája. Tehát a helyzetet mintegy "politikai szeiz-
mográf" -ként regisztráló verseknek van olvasóközönségük. De 
minthogy nem egy igazi irodalom vonzóereje teremtette meg ezt a 
réteget, ha.nom csak az alkalmi politikai érdeklődéi:;, az olvasókedv 
is gyorsan elenyészett. 

Amíg azonban a politikai érdeklődés még élénk volt, a megtáma-
dottak csak pasquilJusok írásával védekezhettek, hiszen a sérelmes 
pasquillus közismertté válását nem lehetett megakadályozni. 
A széles körű közönség, a nagyfokú eJtel'jedés biztosította a nagy 
hatást. Már a kigúnyolást61 val6 puszta félelem is hatott. Így pl. 
az országgyűlésnek már a legelső napján Űrményi personalis a 
következő szavakkal próbálja elejét venni a szószaporításnak: 
„ ... kérem a Tekintetes Nemes Statuszokat ... siessünk az időt 
és alkalmatosságot a nagyobb dolgoknak megfontolásokra meg-
nyerni. No hogy az idegen Újságíróknak kik költeményekkel is 
ottan-ottan szoktak bennünket g1myolni, alkalmatosságot s;r,ol-
gáltassunk arra, hogy mirólunk halul írjanak. "10 

A pasquillus a harc műfaja, ereje a nyers szókimondásban van. 
Az 1790-es pasquillus-áradat oka az ellentétek nagysága és soka-
sága is. Szembenállt egymással a király és a nemesség nyíltan: a 
felszín alatt a köznemesek a főnemesekkel, a nemesség a papsággal, 
a nemesség a parasztsággal, sőt az udvar még megkísérelte a pol-
gárság kijátszását is a nemesség ellen. Nem véletlen, hogy a kiegye-
ző pártoknak általában alig van költészetük és hogy az 1793-as 
országgyűlésen már - mint Kazinczy megjegyzi - egyetlenegy 
pasqu i llus sem született. 20 

További fontos tényező a korabeli l1írlapirodalom fejletlensége 
és a cenzúra. A XVIII. századbeli hírlapírás nagyrészt referáló 
jellegű, az újságíró feladata a krónikaírás volt. Ebből, ha akart sem 
töt·hetett ki, a cenzúra visszaszorította. II. J ózsef cenzúrarendelete 
még szabadabb szellemű, csak az erkölcstelen, istentelen, lázító és 
a katolikus vallás alaptanait támadó műveket tiltotta. A császár 
halála után a kancellár a bécsi magyar újságok számára utasítást 
dolgozott ki. Az instrukció szerint az újságoknak kerülniök kellett 
mindent, ami bizalmEitlanságot, félelmet, gyanakvást kelthetett. 
Kiváltképpen tilos volt a híreket egyéni vóleménynyilvá.nítással 
kísérn i. Az országgyűlésről semmit sem volt szabad elsietve közöl-
ni, és főleg arról elmélkedni. Tilos volt a feltűnést keltő beszédek 
közlése, a közölhető beszédek szövegét pedig az országgyűlési 
naplóból kellett, meríteni. Később kiegészítették mindezt azzal a 

10 l\fagya1' Km·fr 1790. I. 712. 
lil Kn~inc.~y: Lnvele'.t.ések. Hp., TI. l :l5. 
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záru.dékka], hogy ha. az újságíró cenzúrázatlan mellékletet ad 
lu.pjához, elveszíti a lap kiadási jogát. A visszahatás hamar meg-
mutatkozott mind a diétán : „Július 12-én országgyűlés volt, 
melyben arról volt elsőben is a lárma, hogy a Magyar Kurír dietá-
lis dolgokat ne írjon. Jelen volt itt magaSzacsvai úr és némely mak 
által magát derekasan defendálta: s azután csakugyan kidolgozta, 
hogy szabad lett írni a diétai dolgokat" ,21 mind a sajtóban: ,.A Bu-
dai újságírók i1arancsolatot vettek: melynek ereje szerént nem 
szabad nekiek addig az Ország Gyűlése Történeteit·ől Ílni, míg 
azok Magyar Nyelven ki nem fognak adódni. "22 A nádor pedig 
egy későbbi memorandumában azt az óhaját fejezi ki, hogy leg-
jobb lenne a magyar lapokat olyan unalmasra csinálni, hogy ma-
guktól megszűnjenek.23 És a lapok engedelmesen egyre unalma-
sabb és rövidebb beszámolókat közöltek az országgyűlésről. Ha 
a hírlapok a különböző nézetek orgánumául szolgálhattak volna, 
a pasquillusok tetemes része egy bizonyos rétegben vezércikké 
válik. Így viszont a pasquillusok pótolták a sajtót. Szalay László 
írja, hogy a reformkor publicistái a XVIII. század végi pasquillu-
sokból tanulták a mesterséget.24 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni végül, hogy az iskolfaott 
réteg ebben az időben könnyebben nyúlt a tollhoz, hiszen az isko-
lában hozzászokott, hogy megadott témákra verseljen. Innen is 
adódik a kollégiumi és a pasquillus költészet közötti sok rokon 
vonás. 

A névtelen pasquillusok terjesztése sokszor regénybe illően ka-
landos és változatos volt. 25 Terjedésüket rendkívül nehéz volt meg-

:i Keresztesi naplója. Pest, 1868. 289. (Júl. 12.) 
n Hadi és ?.fás Nevezetes Történetek 1790. júl. 27. 
u Mályusz Elem.ér: Sándor Lipót főherceg nádor iratai l 790- l 795. Bp., 

1926. 1795. április 16. 
u Szalay László: Public islai dolgozatok. P est, 1847. II. 16. 
z.; Pl. 1630-ban a Brandenburgi Katalin ellen írottat Zólyomi Dávid paraszt-

ruliú.ba. öltözve, d isznókat haj tva csempészte be Kassára . Gyakran maga 
a szerző ki.ild te el pecsétes levelekben a kig(myolLnak és ismerőseinek. Érdekes 
adatot örökít meg a torjeszLésr61 egy L 71 l-es pasquillus. Az Ung várába 
szorult kurucoknak a labancok Pálocról egy hosszú pasquillust küldtek. 
A pár nap múlva. már kész válasz 7. versszaka. így hangzik : 

Nem illett Páloczról illy díszes pompával 
Ez m oslékos írást kisírni illy marssa.1, 
Avvagy béküldeni eujonériával, 
MáRok illy pasquillust vosztnek nagy titokkal. 

A groteszk j elenet, elkópzellletó : A.,, osf,rnmloLL v{n· lakói követ.eknek nézték 
a „kiöltözöLL" pm1quillus ho:r.ókaL, ukik, u.u1ire a. vá1·beliuk végigolvasLák a 
hatvannégy versszakoL, mái· árkon-bokrou túl voltak. 
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akadályozni.211 Az ülések, a szabadkőműves páholyok, a vendégsé-
gek, egyszóval mindazon helyek, ahol a követek összetalálkoz-
tak, mind bő alkalmat szolgáltattak a te1jesztésre. Egymás kezé-
ből kapkodhatták ki az i'.1j pasquillusokat: „Az 1790-dik:i ország 
gyűlésben hevenyében költ Epigrammám Kövei-Pajtásim által 
elragadtatván nincsenek kezemnél és ezért itt meg sem jelenhet-
nek. "27 

Hogy reagáltak a célba vettek? Ez a kortól és az egyéntől függött. 
A régi római törvénykönyvek keményen büntették a pasquillus-
szerzőket és terjesztőket. Nálunk 1529-ből való Tordai Pál hunya-
di esperes rendelete , amely törvényszék elé idézte a katolikus val-
lás elleni gúnyiratok szerzőit. A későbbiekben általában enyhéb-
ben ítélték meg őket. Hivatalosan nem büntették, de azért jó pár 
olyan esetről tudunk, amelyben a panaszosok egészen a királyig 
elmentek vagy udvari értekezletet tartottak, több száz arany ju-
talmat tűztek ki a szerzőre, és biztosokat küldtek, hogy a fellelhető 
példányokat bitófa alatt égessék el.28 1790-ben, valószínűleg n. 
József hatására, az effajta háborúskodások pasquillus-keretek közt 
zajlottak le. 

A pasquillusok kéziratban ma.radtak ránk. A kéziratos gyűjte
mények részint korabeliek, részint későbbi összefűzések . A kora-
beliek sok apróságról árulkodnak Legszembetűnőbb a szövegvál-
tozatok csekély volta. Akárhányszor is fordul elő egy pasguillus, 
szövege minden esetben csaknem azonos. Eltérés többnyire csak 
a verss,,;akok tagolásában van. E z is megerősíti azt, ami a szövegek 
jellegéből amúgy is következik, hogy csaknem kizárólag írásban 
terjedtek. Kik voltak a másolók~ Név szerint csak egyről kettőről 
tudunk. Vannak végig eg~: kéz által írt gyűjtemények és va1mak 
különböző írású lapokból összefűzöttek; hevenyészettek és gondo-
san vezetettek. Ismerünk csak pasquillusokat tarLalmazóakat és 
„A maga mulatságára összveszedett külömbféle versezeteket".29 

Vannak több évtizeden át írt kéziratos könyvek, amelyekbe a 
bzerző minden általa érdemesnek tartott dolgot feljegyzett.30 

1~ Pl. B attthyán József, a prímás, Tronck Bilan..-xána.k minden fellelh<:1l<'I 
példányát összevásárolLatta, de, amint egy pasquillus gúnyosan meséli, 
csak annál inkább olvasták: „Mivel egynohá.nyan nem tsak beszerzeltük 
a. kedves újságot, sőt már meg is ettük." (Egyetemi Könyvtár: H-122.) 
Megtörtént ennek ellenkezője is: A Babelt hiába tiltotta. be Pest megye, a 
király elrendelte a. t ilalom feloldását. 

: 1 MTA kézirattára.. Fekete János Magyar Munkáji. I. 6. Előszó . 
:s TégláB J. Béla: A történeti pasquillus a magyar irodulomban. Szcgt·d, 

1928. 35. 
n OSZK Oet. Rung. 1169. 
ao L. pL OSZK Qua.rt. Rung. 1058. 
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A legtöbb egy kéz írta gyűjteményben feltűnő a 90-es pasquillu-
sok, sztereotip sorrendje. Úgy látszik, hogy nem apránként iro-
gatták föl a legújabbakat, hanem egy meglévő gyűjteményből má-
solták ki. Hogy ki állította össze ezt az ősgyt1j teményt, nem tudjuk. 
A különböző lapokból összefűzött kolligátumok még tarkábbak. 
A tervszeríl gyí1jtés ezekben is szemmel látható. Ugyanaz a vers 
ugyanazon kéz frásában van meg a különböző, töbh lapból össze-
áJlított gyűj teményekben. Tehát a szerzője vagy a terjesztője eleve 
sok példányban készítette. Az összes, általam ismert kéziratos 
pasquillus-gyűjteményre jellemző, hogy az ellentétes irányzatokat 
kiszolgáló vagy egymással feleselgető pasquillusok mind együtt 
szerepelnek. Ez is azt bizonyítja, hogy rendszerint gyűjtésként 
másolgatták. 

T ematilcai felosztás 

Az 1790 előtti utolsó országgyűlés még Mária Terézia uralkodása 
alatt az 1764-ki volt, amely maga is 13 évi szünet után ült össze. 
A követek neve nagyrészt azonos, de ez csak a családok azonossá-
gát jelzi, nem az emberekét. 

Érdekes viszont, hogy már itt felbukkant néhány kifejezetten 
a 90-es évekre jellemzőnek tartott pasquillus-góc. Ilyen 64-ben a 
„nemes ifjúság üldözőinek" kigúnyolása, akik a vád szerint eltávo-
lítják az ifjakat az országgyűlésről, hogy „igaz tanúk nélkül ad-
hassák el a Hazát".31 A nemes ifjúságról - viszonzásul - egy 
másik pasquillusba.n olvashatunk néhány éles oldalvágást: 

Nem tudják a törvényt a Mágnás Legények 
Az okoskodásban némák ők szegények. 32 

Némely mintha ütnél s . . . ibe hegyes tőrt 
Felugrik vaktába szól egyet vagy kettőt. 33 

Visszatérő motívum az asszonyok csú/olása is: 

Miért is gyűlnétek másért Diaetára 
Hogy ha nem vágynátok legények farkára..34 

31 OSZK Fol. Hung. 110!). 
3" OSZK Quo.rt . Lat . 2498. 
na OSZK Qua.rt. Hung. 1931. I. 123. 
3' Uo. 
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Az öltözet gazdag téma már 64-ben is. De ekkor még nem is annyira 
a magyar viseletért harcolnak, hanem inkább az idegen divatok 
majmolása, a pazarlás ellen, és nem a magyarság, hanem a józan 
ész nevében, sőt a parasztság védelmében : 

A dáma bóbítás, német találmányos, 
Noha az ebédje kruppától soványos. 

Nézd meg a nadrág tarka matéria, 
Egyik a másiknak készületét víjja. 
Sok a költség miatt az orrát is szíjja. 
Mert a kölcsönnek is már nagyon sok híjja 

Ez a szegény népnek igaz terhelője 
Soknak prédáltatott fel rétje mezője 
Rojtért oda van már soknak a szőllője. 

Teljesen súlytalanul jelenik meg már itt 1790 fő pasquillus-témái-
ból a magyar nyelv és a papok kérdése is. Nagyon sok a pap elleni 
vers, ezek azonban sohasem általánosítva, in clerum, hanem csak 
egyes személyek ellen szólnak. 

Végül, mutatis mutandum, a 90-es pasquillus-párvíadalok kö-
zéppontjában álló Habsburg-ellenes gróf Fekete apját, Györgyöt 
támadják udvarhű voltáért, ugyanúgy nevének jelentésével ját-
szadozva el, mint majd fiáéval fogják tenni negyedszázad múlva. 

Vizsgáljuk meg az 1790-es pasquillusok főbb témaköreit. 

, 1. Sok pasquillus gú 11.vol jtt az orszt't(l(JY űlésen uralkodó viszonyokat. 
Altalános a káosz, nem tartják be a házszabályokat. A régi szo-
kásokat elfelejtették, a követek közt egy sincs, aki részt vett volna 
az előző diétán. „ .. . aki szólni akart publice felállott a székre, 
vagy asztalra, a többi pedig kiáltotta, halljuk, halljuk! úgy, hogy 
sokszor egy fertályig sem lehetett csinálni csendességet. 35 A szó-
nokok fölszólalását ezenkívül szándékos köhögéssel, dobogással 
is zavarták. A viták gyakran személyeskedéssé fajultak. 36 A ki-
rályi tábla alelnöke a civilizálatlan fecsegő csőcselék tanulatlan 
sokaságának nevezte a gyűlést. Az egyes követek rá nem termett-
ségéről szóló tárgyilagos tudósítások sokszor még a pasquiWsták 
rágalmain is túltesznek. Sokan alszanak a gyűlések alatt és csak 
a szavazásnál mormolják félálomban, hogy idem sentio. Nem csoda, 
ha már a legelső napokban ln modernam 1790. Diaetam címmel a 
„ partnr innt montes "-t aktualizálták: 

35 K e1·eszte.si naplója.. I'esL, J.868. 254. 
sG Marczali Henrik: Az 1790 -91-uiki orszá~gyűlés. Bp., J 907. L 392. 
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ParLuriunt l\lontes, prodibit, ridiculus i\lus 
Nam sero sapiuut, dum periere Phriges.37 

Nagy port vert föl a nemes ifjúság sérelme. Amikor Pálffy Lipót, 
június 10-én nem akarta beengedni őket az ülésre, erővel hatol-
tak be. Pálffy mérgében egyiküket Verdammter KerJ-nek nevezte. 
A goromba pasquillus, amelyet enől írtak - jellegzetes pasquillus 
logikával - nem azt bizonyítja, hogy miért jó az ifjúság jelenléte, 
hanem azt, hogy Pálffy nem való a diétára. Az érvelés „Német 
ked ... Spion ked az is volt, az is lesz, tudja-é ~"S végül nagylelkű 
tanácsot ad: 

H a itt maradsz csudára a Diéta alatt 
Húzd meg maga<l mint a tetű a var alatt.38 

Részt akartak venni, hallgatóságként, a karzaton a nők is. R öp-
iratok is megjelentek. Pálóczi Horváth mellett Bárány Péter száll 
komolyabban síkra a nők érdekében. P est megye Közgyűléseinek 
jegyzőkönyve39 is megemlíti 1790-ben mint a „ -vármegye neYében 
kibocsátott könyvet" Bárány röpiratát. Érvei a következők: 

1. az angol dámák is bejárnak 
2. „fényesedne általok a nemzeti nyel\" 
3. ha kizárják az asszonyokat a komoly dolgokból, kénytelenek 

mindenben keresni a változást és így magyartalanná lesznek. 
A pas quillusok viszont az asszonyokban csak magukat kellető, 

Jéha, romlott maskarákat látnak, akik „a székeket elfoglalják, az 
ifjakat visszatolják", ácsorognak, bámészkodnak, „hol egyikre, 
hol másikra. Tekint szemmel gyakran vágja, mint tót lova bólo-
gat." Majd még pasquillus-viszonylatban is kirívóan durva sza-
kaszok után a „bordélykávéházakba" utasítja őket.40 

A gyűléseken uralkodó állapotokat, egy meglepően jó pasquillus 
fogja össze, A két holnapi dieata. Dinom-dánomba fullad minden, 
„napot veszteni" „utcát koptatni" járnak csak a státusok. Az 
ismert szemrehányások mellett megjelenik egy új is: „Elmefinyog-
tatás vagyon az ülésben. "41 Egyedülálló ez a nyíltság. Enyhéb-
ben, a két tábla szembeáUításába burkolva, még egyszer felbuk-
kan ugyanez a vád: A felső táblán ostoba fajankók ülnek, de az 
alsón épp az a baj, hogy sok az ész: „egyik a másikkal t romfol." 

31 OSZK Quiut Lat. 1287. f. 20. 
38 A nemes ifjúság üldözőjének, Pálffy L eopoldnak. OSZK Fol. Lat.. 1583. 
:iu l'ost. megyei_ levéltár : 4!)8 10976/ 1. 
Jo OSZK Fol. Hung. 1195. f. 1 l. 
~ 1 OSZK Qua.rt. Lat. 720. f. 3:l. 
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Az országgyűlés életével kapcsolatos a talán legtöbbször lemá-
solt pasquillus, a M entőbeszéd, 1nely az esküvésre kényszerített mág-
násokat ezen helytelen kívánság alól fölszabadítja. A M entt>beszéd 
szellemes szatíra, egy mágnás szájába adott monológ. A leleplező 
morfondírozás jól szavalható, sőt el is játszható: 

Hogy-hogy e::;küdjem én egy olyan hazá11ak 
Hűségire, elől mentére javának 
Mely eránt hűséges soha nem is voltam, 
Mellette sohasem, de ellen szóltam. 

2. Sok pasqui!lust szereztek ad personam, az egyes követekre . 
Ezek rendszerint szerkezet nélküli, hosszú, otromba, személyeske-
dések. Ez alól csak a rövid 2- 4 sorosak a kivételek, amelyek több-
nyire latinul íródtak. A legtöbb pasquillust gróf Feketére írták, aki 
körül egész pasquillus-háború robbant ki. Fekete J ános, a Voltaire-
ral levelező felvilágosodott főúr, az ellenzék egyik vezére, ellent-
mondásos egyéniség volt. Kazinczy jellemzése - „erkölcseiben, 
gondolkozásában, módjaiban, félig francia, félig török" - össz-
hangban van Lipót császáréval. A nádor feketeJistáján mint tehet-
séges és nagyon veszélyes, erkölcs és jellem nélküli ember szerepel, 
aki átadta magát a bornak, fanatikus híve a francia eszméknek, 
esküdt ellensége a klérusnak és egyik vezetője annak a szabadkő
műves páholynak, melyben a forradalmi tervek készülnek .42 Vol-
taire azt írta róla, hogy ha Angliában születik, nagy politikus lett 
volna belőle.43 Mátyási így jellemezte Csokonainak: „Fekete nevű 
Fejér elme, Setét társaságú Világos lélek." A levéltári adatok sze-
rint pazarlásai miatt épp 1790-ben családja a perek sokaságát in-
dította ellene.44 Budán az országgyíilésen, ahol átment önként az 

0 „Général com to Jean Fekete deputé du comité d'Harrach, hom.me qui 
ne manque pas de talent, ma.is violent et tres dangereux, sans moeurs 
et sans caractere, adonnéau vin. Il n'a point de crédit, maie les malintention-
nés s'en servent pow· le mett1·e avant, quand il y a quelquo proposition ab-
surdo a faire. Fanatiquo pour les sistemcs francois; uni a.u pal"Li protestant, 
ennomi jw·é du olorgó eL un dos c)1ofa du lo. loge rouge ou soi-disanLo améri-
caine de Buda ou il y o. été fait tous 10e projota ne révolte." A magyar köz-
élet szeroplóinek Lipót császár által a uádor részére összeállí tott. jellemzése. 
1791. március. - Mályusz Elemér: Sándor Lipót fóherccg nádor iratai. 
Budapest, 1926. 

o 1\:foroay(Jy6z6:GalánthaiGrófF ekot.eJános(l741-1803).Bp., 1903.113. 
0 Pest megyei levéltár: 9827 ll39/10 Gróf F ekete János adósságai. 

1066 1067 1315 1316 2065 2066/8 Gróf Fekete Gyfügy úr Teetamentoma 
vetet-Odjön el János fiátúl. 1087 1088/9 Gróf Fekete J ános Úr tékozlási végett 
ft>Jcségo ál la] totL pl'otestálás, úgyn em kiHön Gróf Fekete Vu1·cnc s felesége 
(h-óf illésházy ált,al is. 1231/10 Gróf Fekete adósságai. 20G5/10 G1·óf Fekete 
adósságait R endeki jószágára há1:íLja. 
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alsó táblára, elemében volt. Először az eskü körüli vitákban tűnt 
föl. Ő az, aki véget vetett a huzavonáknak, de mint Keresztesi írja : 
„ragyogó beszédét hallván sokan kezdének irigykedni". Az ország-
gyűlés 10-ik napján már gyanúsnak tartották: „titkos összejöve-
teleket tart a házánál banderiális ruhában jár-kel, nemzoti jelvé-
11yoket tfiz mellére és tüntetve hirdoti magyarságát" - jelentet-
ték róla Bécsnek.45 A Gréven huszárok ügye után merfigyelés alá 
került.46 Részt vett minden haladó megmozdulásban, de különösen 
a népszuverenitás széles körű értelmezésével és antiklerikalizmu-
sával tűnt ki: „Én . . . azt akarnám, hogy mind a három vallás 
annyira volna egyesülve és összezavarodva, hogy az ördög se 
tudná, melyik közül ragadjon el valaldt. "47 Verseiben m.ég éleseb-
ben támadja a papságot, amelynek „fene gyászba dőlne fénylő di-
csősége", ha nem üldözné a más hitén lévőt. Azt hirdeti, hogy 

Róma rabja csak rabot nevelhet, 
Királyt, hazát a pap sohase kedvelhet. 

Visszatérő kedves hasonlata a papságról a kígyó.48 

Siratja az „elfajult magyarságot": 

Most Yolt legszebb időnk a feltámadásra 
Elmulattuk magunk, ne is vessük másra.11 

Általános szavazójogot akart, s francia módon bevirn1i a. népet 
u. parlamentbe.50 Végül azonban örvendező verset szerzett a koro-
názásra, ahol még - utoljára - óriási pompával jelent meg, de a 
további üléseken már nem vett részt. Mint a Bécsi Magyar Kurir 
írta, Itáliába utazott, és ott tűnt fel magyar öltözetévoJ, amelyet 
,,többé a Halál sem tetethet le vele, mert a föld gyonu-ába is magá-
val fogja ,·inni". Sok verse bolyong névtelenül a pasquillus-ára-
datban. H ogy melyek ezek, nem tudjuk, túl csekély ahhoz a 
színvonalbeli különbség, hogy útbaigazítson . Mégis például a stí-
lusról í télve valószÍllŰ, hogy a Magyar papokhoz címűt ő írta. Ami 
többletet Fekete versei a pasquillusokhoz képest jelentenek, az az 

45 Hadi levéltár G. 5978. Fa.se. 44, 365. 
46 Hadi levéltár 1790. 5. 5798. Fasc. 44. 368. 
47 Keresztesi naplója. Pest, 1868. 267. 
48 Azon ország ülés61·r, o. melyben Sz. Püspök és H. B. a Bud1fról küldendő 

c-gyrzésL hátrúlLo.Ltók 
• 0 Azon ország iilés6ről, amcllyben a külA(I Udvarokhoz küldcnclG követek 

választattak. 1790. 
•0 MTA kézira.Lt.á1·a.: Fekete Jál'l-Os Magyur Munká.ji I. 306„ II. 3. 
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erőteljesebb képekből, a sok hasonlatból, a jobb versLeclmikáLól, 
logikus gondolatmenetből és főleg a lfraiságból adódik. 

Feketében igen erős költői öntudat élt. Voltaire verse szerint 
„a szokottnál szebb [francia] verseket irt" .51 Büszke volt versre-
formjára (a keresztrímes tizenkettősökre) és arra, hogy nagyon 
könnyen írt. Bár Magyar Munkájit nem adta ki, szorgalmasan 
összegyűjtötte. Saját versei szerint : 

Ámbár el nem érte Parnaszus tetejét, 
mégis kostólgatta Múzsák tisztább tejót. 

Népszerű volt. Verseit még 1836-ban is máMlgatták. 
A róla írt pasquillusok majdnem minden gyűjteményben benne 

vannak, legtöbbször együvé sorolva. Külön leggyakrabban a T u 
1Jice kezdetű támadás és a F ekete, fekete kezdetű fordul elő. A 
Tu pice ilyenkor mindig a Mentőbeazéd után következik, a Fekete, 
fekete pedig az l n Almásayval és a rajzolt comissariusszal52 együtt 
van leírva. A T u pice, egy Pethő nevű pap műve,53 valóban ügyes 
munka, nem csoda, ha az összes többi pasquillus r ajta alapul. 
Még a Fekete iI;ánt rajongó Mátyási szerint is „elmés és jó ver-
sek" .54 Népszerűségét az okozta, hogy szójátékra épült. 

Tu pice, Tu stygüs, Tu Fekete nigrior undis 
'l'riste Tenebrarum nomen et omen habes. 

Corpore sub nigro, mens tibi nigra magi1>, 
Interne externeque niger ... 55 

A F ekete fekete de csak a nevére . .. kezdetű válasz, a T u pice-t cá-
fo lja sorról-sorra haladva. A hazaá rulás és a fekete szívűség vád-

51 „ ... Ce Hun. . . a fait des vers ft"arn;1ais qui ne sont pus communs. " 
A. M. Le Comte FékéLé. ConLes. Satit'cs, Epitres etc. pa1· Voltaire Firrnir1-
Didot. 1876. 458. 

a2 1. a 106. lábjegyzetet! 
G3 „Sok pasquillusoknak, mocskos írásoknak is nagy diva.Lja vala. Neveze-

zotcs vol t, amelyik g1·. Fekete ellen kaLott: •Tu pice, tu stygiis, tu Feketo 
nigrior unclis .. . t, ezen papi pasquillistát, akit P. Hannuliknak véltek, refu-
t.álták s g róf Feketét kivált a protestánsok oltalmazták. Nevezetes volt az, 
m ely így kezdődött : tUrak veszett kutya. jár a diétában ... •" Kereszte8i 
naplója.. 279. (J únius 28.) 

64 Morvay Gyózú: GahinUiai G1·6f Fokctc J á nos (1741- 1803) Bp., 1903. 
162. 

6• Tn Comitem Fekete. OSZK F ol. Rung. 944. l b . (Te szul'oknál, te sLixi 
hullámoknál feketébb F ekete, az a lvilág szomorú n evót ós előjelét viseled. 
Fekete tested alatt, lelkeJ még fekcLébb, kívül, belül fekot.o ... ) 
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ját ellen támadásként áthárítja a papokra. A Te rogo vade Domnm-
ra ügyes szójátékkal felel: 

Nem megy hát Fekete haza, mert Hazája 
Buda is és itt is a Hazát szolgálja. 

Mátyási sem pazarolja a szót védekezésre, azonnal támad. A fenti 
pasquillus „bérlett eh"-nek nevezte Pethőt, ő is ezzel kezdi a ma-
gáét. Urak, veszett k'11fyn jtír n rliéttíha,, és egyre kegyetlenehbüJ gú-
nyolja: 

Coki bát kis pudli, látod sokba kaptál, 
Komondorhoz illő nagy koncba haraptál. 
Neked Feketéből elég csak azt marni 
Aminek a macska sírt szokott kaparni. 

Majd más stílusban (s két szó erejéig Csokonaira emlékeztetve} 
folytatja: 

Ne gondolj fényes Hold az eb ugatással, 
Győzd meg a bolondot nemes útálással.56 

Az összes többi Fekete körüli pasquillus e hármat i.-ariálja, pl. 
„Corpore mente simul Interne exten1eque sce]us",~7 vagy „Hjnc 
non vado Domum " írja egy másjk. Az említett szurokra utal egy 
sikerületelen pasquillus is. : 

Gróf Fekete marad mindig csak fekete 
Mert dajkája véle sok füstöt nyelete 
Véletlenül szurkot sokszor megetette. 

Az egyik ln Olerum című is utal a támadásra. Érdekes, hogy a „pi-
ce"-t szurok helyett szarkának fordítja (nyelvtanilag megteheti): 

Versetek elein mondjátok hogy szarka 
Gróf Fekete, pedig az igazság sarka.58 

ac Antidatum. . . és Aliud pro Comite Fekete. OSZK Fol. Hung. 944. 
f. 2a- 3b. A Fol. Hung. 1330-ban „utálattal" szerepel. 

s7 In Poetam Nigrum imitative pro refutatione Pasquilli cootra Comitem 
Fekete scripti. OSZK Fol. Hm1g. !)44. f. 16. (Testestül, lelkestül, kívül-belül 
maga a bfu1.) 

ss Egyetemi Könyvt ó,r H- 122. 
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Egy máRikhan meglepően egyesítik a. támadók PS védó'k szavait,: 
„'ru pi<·e <'<Lndidior! :Stygiis, tu puriot· undis.5" 

A nagy összecsapás után is még sokszor merült fel, hol becs-
mérlően, hol dicsőítve, de mindig végletesen Fekete neve az 1790-es 
pa,squillusokban . 

.3. Amikor II. József elrendelte a latin helyett a német nyelv hi-
vatalossá tételét, a megyék mind azt hangoztatva tiltako;,,tak, 
hogy nyelv és nemzet egyet jelent. 1790. január 28., a visszavonó 
rendelet után azonban megtorpantak. A megyék fokozatosan 
kezdtek visszatérni a latinhoz. Jól látta Decsy Sámuel, hogy „a 
nemzetnek anyai nyelvéhez való mostani forró buzgóságában nem-
igen lehet bízni, mert nem nyelvünkhöz való igaz hajlandóságunk, 
hanem nemesi szabadságaink elvesztésétől való félelmünk in-
dította, és mihelyt azokat erős fundamentumra állíthatjuk, mind-
járt el fogunk nyelvünkről feledkezni " .00 Ez az oka annak, hogy a 
pasquillusokban alig esik szó a magyar nyelvről. „Német ked, ma-
gyarul beszélni sem tud ked" - csak ilyen és ehhez hasonló oldal-
vágásokhan fordul elő. Egy, teljesen a nyelvről szóló pasquillust 
ismerünk csupán. Címe: .Az ártatlan ma(Jyar nyelv némely Tótolctúl 
elrémíttetvén fut lélektelen az igaz ma(Jyar fiakhoz se(Jedelern kérése 
vé(jett.61 Hátterében a horvát követek kérelme állt; hogy legalább 
az őket érintő közös ügyekben maradjanak meg a semleges latin 
nyelvnél. 

Obi átkozott nemzet, ocsmány Teremtések, 
Gyilkosok-gyilkosok! hóhéri nemzések 

kezdi panaszait a magyar nyelv élénken, és a latint rágalmazza. 

Miolta-e Kurva magát bészínlelte ... 
A szegény magyar nyelv, mint elvetett s árva 
A feledékenység barlangjába zárva. 

Ezután áttér a horvát követek megtámadására. és a magyar nyel-
vet többé nem is említi . Azaz a magyar nyelv védelme itt is in-
kább csak üt·ügy volt. 

4. A nemesi ellenállás legtovább élő és leglátványosab b ered-
ménye a kuruc kori magyar öltözet divatba hozása volt. Azt vallot-
ták, hogy „a rnha és a nyelv formálja a nemzetet különös nem-

s9 Te szw·oknál ragyogóbb, stixi bullámolmál tiszLább. 
w Pannoniai Fénix 
61 OSZK Fol Rung. 1626. f. 44. 
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zotfé" . Sok hel~·iitt• olégetil{ a német rnhákat, másutt diadaltán-
c•ol járnak a IJá llnrn a német. főkötők felel t •. 52 .A ruhabeli „enthu-
1:> ia.smus" képtelen méreteket öltött,, sokan követeli k, hogy az or-
szággyűlés iktassa törvénybe a magyar viseletet. 

Ugy tűnjk, a pasquillusok a ruhát tartották a legfontosabb kér-
désnek: „Nemzetem serkenj fel, állj magyar talpra", ami azt je-
lenti, hogy „a nómot ruhára, szárnyára ne is nézzél". Az egyes, 
kfrrntekre írt pn.~quilJusok hacsak lehet, sohasem hagyják ki, hogy 
a rnhával is ne csípjenek egyet, Pálffy Lipótnak tanácsolják pl . : 

Vesd le a nadrágot mert úgy sincs több egynél, 
Húzd fel a plundrádot, több vagyon hetvennél.03 

Néhány pasquillus már bírálja is a túlzá.~okat. 

Ahl minden másnap más ruhát felvehet 
Az most a diétán a legtöbbeket tehet, 
De ha csak kincsetlen ruhájú, ott ülhet 
Rá sem hallgat senki eleget beszélhet. 84 

Van egy pár, kizárólag a viselet1·ől sz616 pasquillus. Ilyen pl. Az 
hosszú nadrágos magyarok a rövid magyarokhoz, Kik német ruhái 
viselnek. Budán 21. febr. 1790.65 Első része A gavallérokhoz szól. R á -
juk parancsol, hogy vessék le a német ruhát, 

Azután folyó vízben 
füredjél meg hét ízben 

Tisztulj meg jól szívedben 
s maradj tiszta életben 

Húzd fel magyar nadrágodat 
kösd fel Atilla kardodat 
s Tarsolyodat. 

n Magyar Kw·ir l 790. 311. 
63 A nemes Ifjúság üldözőjének, Pálffy Leopoldnak. OSZK Fol. Lat . 

1583. A Fol. Rung 944, 20b- 2lb-ben t.eljesobb a rím : öt.vennél. L. még a 
„Hej Cristoff Erdődi. .. " és a „Jaj, te Koller F erencz ... " kezdetű, rend -
kívül durva versezeteke t; is. (OSZK Fol. Lat. J 626. f. 7. és f. 14.) 

64 A két Holnapi D iéta.. OSZK Quart. Lat. 720. f. 33. 
64 OSZK Fol. Lat. 1583. f . 9. 
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Tudod hogy elfájultál 
Magyartul elbódultál 

Német szívért ájultál 
pedig nála hódultál 

Szégyelljed korcsosságodat 
sirasd boldogságodat 

s Or·szágodat. 

A D1ímn klloz éleRebh lrn.ngnom lien fr(iclott: 

Hát te búbos pacsirta 
Fejkötődet ki varrta 

Ugyé bár a német szarta 
A fejedre ebatta 

Vesd le aztat szárnyas Ördög 
Te büdös Dög 

Tedd fel szép fejketődöt 
régi öltözetedet 

Magyar karkötődöt 
kösd fel ékességedet 

Az újságok is gyakran írtak az öltözetről : 
„Pozsonyban a nők a korona üdvözlésére mind magyar ruhában 
jelentek meg, úgy hogy »mindegyikökben megelevenedett Dugo-
nics Etelkája(<. "66 

Azután megkoptak az arany-ezüst sujtások, nőtt az adósság, 
s lassan lecsillapodtak. 1792 januárjában már a Magyar Hírmondó, 
miután hosszasan és festőien ecsetelgette a bécsi udvari fogadáson 
részt vevő magyar dámák nemzeti öltözetét, megjegyzi, hogy okul-
hatnának példájukról azok, akik „benn a haza kebelében vagynak, 
s mégis rá kezdtek már unru a magyar ruhára". 

5. A magyarok kimondták, hogy II. J ózsef „non coronatus in-
ter Reges Hungariae locum non habet'', és Lipótot csak úgy akar-
ták királyuknak elismerni, ha megkoronáztatja magát és elfo-
gadja a koronázási diplomát. Az országgyűlés fő ténykedése ennek 
az új diplomának az elkészítése volt, aminek elfogadtatását a 
koronázás feltételéül akarták szabni. A koronát tették meg tehát 
- ők is - mindennek zálogául és a magyar szabadság szimbólu-
mává. 

00 Hn.d i és Más nevezetes Töl'ténotok 1790. II. szakas?. 216. 
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A Bécsből Budára hozott koronát az útjába eső ·drosokban ün-
nepségekkel és versekkel fogadták. Bécsben Rájnis, Gyfüben Ré-
vai, Komáromban Péczeli üdvözölte. Az útba nem eső •árosokban 
is megemlékeztek a korona hazatéréséről. Í gy Fehérrárott \irág 
Benedek írt köszöntőt. 

A koronaüdvözlő versek alaphangját, sőt kifejezéseit is Ré-mi 
Miklós A hazatért magyar koronának örömiinnepére című •erse je-
lölte ki. Megjelent külön is, de közölte a Hadi és Más ne•ezetes 
Történetek,67 az Orpheus,68 idézi Horányi a De sacra koronábancs 
és Dugonics Följegyzéseiben.70 A pasquillusok között is a leg.,,crya.k-
rabban odamásolt koronavers. Sok részletében költői, logikus és 
kimerítően összegező vers. Ódai megszólítással kezdi, majd sorra 
veszi a korona távollétének kárát: „házunk bélyegzése, kincsünk 
elrablása, nyelvünk kiveszése", „Szívünk rettegett, s bánat zápo-
rával bús orcánk epedett" Azzal fejezi be, hogy forrón ragaszkod-
janak a megtért koronához, mert az a király és nép közti kötés zá-
loga. Ehhez nem tudnak, nem is lehet semmit sem hozzátenni. 
A többi vers mind ennek egy-egy részletét ragadja csak ki. Péczeli 
azt, hogy örvendezzünk, Rájnis, hogy az arany szabadság t ért 
vissza, Darvas Ferenc, hogy érkezése sok jót hoz, Virág, hogy a ko-
rona oszlatta el a bús felleget , Tóth Farkas, hogy inkább mind el-
veszünk, esküszünk, semmint hogy újra elengedjük. A névtelen 
pasquillusok is Révai versét visszhangozzák : 

Íme megjött koronátok 
S véle szabadságtok 
Távul létében reátok 
Sok rosszak áradtak:71 

A korona állandó jelzője a „szent", esetleg „angyali" vagy „szent 
ajándék".72 

Lipót végül is nem fogadja el a diplomát, de a korona nimbusza 
nem csökkent. Az ünneplést jól mutatja a kolozsvári diadalkapu. 
Felirata: 

Hív szívet ha kívánsz királyi nagy felség, 
Hívségedre szívünk im gyulladott fel s ég. 

c7 1790. II. szakasz. 321. 
cs 1790. I. 218. 
69 1 790. 354. 
70 Olcsó Könyvtár 162. sz. 55. 
11 Intés a Magyarokhoz. OSZK Quart. Hung. 183. 
72 Ballagi Géza: A politilmi irodalom Magyarországon 1825-ig. Bp., 18 

31 J. 
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A kaput e feliraton kívül a korona rajza és Lipót képe ékítette, 
egy sas szájában pántlikával, melyre Lipót jelmondata - királyok 
kincsei a népek szívei - volt fölírva és fenyőkoszorú közepette 
egy megvilágítoLt nagy pi1·oi:; szív. „És a, Kapu nu.pkelet feJöl való 
alján volt deszka táblára fél térd hajtással egy magyar valóságos 
öltözetben festve oly rajzolással, hogy szemeit felséges urunk fenn 
álló képére függc.c~ztette, s jobb karjával egy kis oszlopra könyö-
kölve, mely lángolt, mutatván l.ljjaival szívére, ahol osztán a város 
címere is le volt festve. :·n 

6. Az országgyCílés egyetlen komoly eredménye a vallási hatá-
rozat volt. Ha más-más okokból is, a klérus elleni harcban egyetér-
tett a nemesség, az értelmiség, sőt az alsó papság egy része is. 
(Dayka, Révai, Verseghy.) A vallás racionalista szemszögCí vizs-
gálatát összekötötték az egyház politikai és társadalmi szerepé-
nek a bírálatával. Elvben mind egyetértettek, de más és más okok-
ból ítélték el a klérust. Durván három főpont körül kristályosod-
tak ki a vélemények. Az első a gazdasági utilitarizmusé. Trenck és 
Martinovics74 fő vádja, hogy a papság a népen és az államon élős
ködő réteg. 

Ugyan Papok vagytok ország hárpiáji 
Magatok hasznára vért szívó nadályi 
K öz népet terhelő herék, ingyen élők, 
Az Istentől hogy nem féltek rút henyélők. 75 

A másik szempont az értelemé, a fanatizmus gyűlölete: 

Édes ombertársam 
Értsd meg !ételedet : 
Ne add árendába 
A papnak eszedet. 
Gondolkozz vizsgál6dj 
Erre való az ész 
Aki vakon hiszen, 
P apok szamara lész. 75 

13 Magyar K11ri1• 1791. 110. 
74 L. pl.: „Barát, és szerzel es rendek C'Sordája. o. csudáknak szaporítja 

szárnál a végre, hogy a. balga.tag nép messziről a Klastromoknak látogatására. 
jönne, ot,t, a. pénzót, elfecséllené s a heoyólésben s imádságban lustálkodó 
Barát.oknak oly eleségeket hozna, melyeknek izelésétól az etyepetyójek még 
jobban megnyálasodna.." Mal'tinovi.cs: B m1zérl. 68. 

1s Egyetemi Könyvtár H- 1 22. 
;e Nagyi:áthy .János: Valláscsorélés. 
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A harmadik ok politilcai: „Róma rabja csak rabot nevelhet", 
a katolikus egyház állam az államban. Az egyház szerint minden-
ben a vallás az első, a hazafi is előbb hívő, csak azután lehet 
magyar. A gyakorlatban a cél a felekezetileg tagolt nemzet egyesí-
tése volt. Ez háromféleképpen lehetséges L a protestánsok jogainak 
elismerésével, 2. a katolikus egyháznak mint státusnak meg-
szüntetésével, 3. egység katolikus alftpon , azaz a XVI. század 
prolostánsüldöző törvényeinek felújítása. Mindhárom elképzelés-
nek, sőt egy negyediknek - a vallás elvetésének is - voltak hívei. 

A pasquillusokban elmélet és gyakorlat minden változata 
együtt kavarog. Feltűnően kevés a csak valamelyik felekezetet 
támadó gúnyvers. Az ilyenek jellemzője a sértéseken kívül, hogy 
a megtámadott vallá.st teszik meg bűnbakká. Az l n Oalvinos 
című szerint pl. 

Régen lett volna már Diploma Kfrálynál. 
H a Kálvin nem volna az ország házánál. 

A papság világi hatalma ellen érvelnek A Diétára jöll PWJpö-
lcöknek való lelki tanítás és a Szükséges-é a papohw.k az or~'Zlíg dol-
gába szólni e. pasquillusok. 

Vajon úgy van-é most Zichy az P rimással 
Mint Mózes és Áron régenten egymással? 

Az írás mindenütt Mózest említi elöl, „nincs tehát a papnál 
polgári hatalom" . Gyakori vád a papság ellen, hogy bár J ézus 
tűrést prédikált, de ők „Mint a felfújt kígyó mérges barlangokbúl" 
rohannak a másképp hívőkre. 
Az egyik pasquillus egyenesen Voltaire-t idézi : 

Voltér egy munkában mit beszél, tudjátok 
Nagy Constantinustól fogva olvassátok 
Kik a vallás miatt meghaltak halljátok 
9.468.800. jól megszámláljátok.77 

A fanatizmus mellett a leggyakoribb vád, hogy „Epicureusok, 
hasok az istenek".78 A harc centrumában Fekete és Trenck állt. 

Trenck mély nyomott hagyott a magyar közéletben. Ekkor már 
70 esztendős, „de eleven magas öreg és igen vividus, most iR ki-

77 OSZK. Fol. La.t . lG98. f. 51. 
18 Egyotemi Könyvtár H - 122. 
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t~tszik belőle életének ezer története" .79 Egy pasquillus így írja le 
váratlan feltfü1ését Budán: 

Egy száraz németet 
Faragatlan képet 

Ma láttam a hídon. 

A pasquilllsta azért haragszik főleg, mert 

Ezen vén barom 
Gyűlésre is bejár 
S amit hall felírja 
Más nemzet azt bírja 

Kineveti. 

Több pasquillusban meg veréssel fenyegetik: 

Úgy tanul sovány Trenck 
Ha bot füle közt peneg 
Jó mértékkel. 

Legnagyobb port Bilanxa verte föl. A támadásra a hírhedt 
Szaitz és Tóth Farkas jezsuita válaszoltak, személyeskedve. Tóth 
pasquillusában, A Trenck tsúfos emberben (1790) akad egy ügyes 
szójáték: Felrója hogy Trenck sokat ült tömlöcben 

Mégis szabadságról szól 
Elszokott szeme napfénytől 
Reszket keze bilincsektül, 
Mégis rútul bilánczol. 

Rajtuk kívül még Katona István, a történész írt a BUanx ellen, 
prózában. 

A Trenck egy munkácskát írt . .. keZ<ietű pasqitillus így vonja le a 
tanulságot: 

És bizony nem is látsz dicséretes napot 
Valamig hátadon nyögve hordol papot 
S míg el nem oldatik a lélek kötele (!) 
Együtt nyög a külső szabadság is vele. 

79 ]{eresztesi naplója. Pest, 1888. 220. 
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Ez a tanulság a papság esetében valóban evidens, mert a klérus 
kezdettől fogva a királyra támaszkodott a protestánsok ellen. 

Az Álorcából kibújtatott pap felsorolja a papság bűneit, főleg a 
haszonvágyat, és korholja a „megszédített népet" hogy a király-
nak ellent mer szólni, „De pap palástban nem ismeri célját a 
Kegyetlen úrnak" . 

'l'renck eleinte nagyon népszerű Magyarországon, Gltickwunsch 
an die Ungarn e. versét hárman is lefordítják, Kazinczy is közli 
az Orpheus második kötetében. Matzedóniai Vitézét Laczkovics 
fordítja le, s a francia forradalomról írt könyvének ugyanő és 
Orczy László gyűjtik az előfizetőket. De később csalódnak benne. 
Laczkovics imposztornak titulálja. 1791-ben Koburg herceg vasba.-
verve küldi Bécsbe, és többet nem is tér vissza Budára. 

Az országgyűlés hosszas harcok után törvénybe iktatta a 
szabad vallásgyakorlatot. A törvény az unióval és a teljes szabad-
sággal kezdődik. Ám a nagylelkű, felvilágosult pontok szinte mind 
megszorító záradékokkal vonják vissza az engedményeket. 

7. A nemesi ellenállás tulajdonképpen a köznemesség moz-
galma volt. A program, amelyet Ócsai Balog Péter fogalmazott 
meg, a teljes, alkotmányos szabadságot követelte mindenki 
számára. De közelebbről nézve a hatalmat a köznemesség kezébe 
akarta hel~·ezrli. Ez az oka annak, hogy a köznemesség kisebb-
nagyobb mértékben minden más réteggel szembekerült. Az ellen-
tétek nyíltan csak a klérussal szemben nyilvánultak meg, különben 
az egységet hangsúlyozták. 

Az ellentét a köz-és a főnemesség között először az eskü kérdésé-
ben mbbant ki. (L. J.1entóbeszéiJ) Az alsótábla presztízskérdést 
csinált az ügyből, és az esküt nem tevőket kiközösítéssel fenye-
gette. A mágnások, minthogy föltek a meghasonlást61, inkább 
engedtek.80 A két tábla közti ellentétnek apró jele az is, hogy az 
alsótábla kezdi egyszerűen I.-séS táblának nevezni a korábban 
alázatos epithetonokkal ellátott felsőtáblát. Azonkívül két mág-
nás, Fekete és Sztáray leteszik a grófi címet és átmennek az alsó-
táblához. Az ellentétet legélesebben a Hazához e. pasquillus fogal-
mazza meg. 

Gróf s Báró Titulusok 
Úgy is szemfényvesztések 

so Magyar Kurfr J 790. 721. 
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Grófok azért köznemesek 
Legyetek az országban.81 

Ám az alsótábla berzenkedése hamar alábbhagy . .A két holnapi 
diéta szerint 

A mágnások amint húzzák nótájukat. 
A Státusok csak úgy mozdítják lábukat. 

Szemben állt a köznemesség a gyenge polgársággal is. A polgárság 
azt remélte, hogy az udvar nem fog elállni József reformjától, 
és hogy a nemesség hajlandó lesz önként kiváltságai egy részéről 
lemondani. S minthogy a nemesi ellenállás a polgári fejlődés útját 
is egyengette, hozzácsatlakozott. A király viszont megpróbálta 
kijátszani a polgárságot a nemesség ellen, elrendelve, hogy „a 
polgári és paraszt osztály minden hivataka képesnek nyilvání-
tandó". A polgárság egy részéről a látszólagos egység ellenére is 
a pasquillusok csak mély megvetéssel, mint nemtelenekről beszél-
tek. Szemtelen hadat látnak be1mük, akik befurakodnak a gyű
lésre és „elszorítják a székeket": 

Azon légy erővel, 
Hogy bölcs tanácskozásaidban 
Országos Diétáidban 

Csak nemes vér járhasson. 
Kinek ehhez joga nincsen, 
Az ebrudon kivetessen 

Maradjon jobb képre otthon.83 

A nemesség és a jobbágyság közti viszonyt már József császár 
a Cukor-szigeteken a fehérek és a négerek közt fennálló állapotok-
hoz hasonlította. A nemesség ugyan nem látott ebben semmi 
kivetnivalót, de 90 tavaszán három nagy góca alakult ki a paraszt-
felkelésnek. Sztáray májusban megküldi a parasztok dekrétumát 
az egri püspölmek: „Rajta hát egész parasztság, könyörülj 
magadon, emeld fel botodat, vasvilládat, baltádat a kegy~;tlen 
ingyenélő, húzó-vonó, országpusztító, királyt lopó urak ellen ... " 
A király titokban tüzelte is a parasztokat, hogy térdre kény-
szerítse a nemességet. A kiéleződött helyzet ellenére a nép a 
nemesi ellenállás költészetében alig került szóba. Általános er-

s• OSZK Quar! . Rung. l S:l. 
s2 OSZK Quart .. Lat. 720. :la. 
s3 OSZK Fol. HWJg. 1196. 
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kölcsi problémát a pasquillusok nem, csak a röpü·atok láttak a 
helyzetben.81 A pasquillusok ha érintik is a kérdést, a közös bűnt 
a papok fejére hárítják. Egy püspökről Epilaphium formájában 

még korábban -- írt pasquillusban olvashatni: 

-Itt fekszik egy izmos szent Kanoknak* feje 
Kiért sok jobbágynak kiizzadt ereje 

Ég küldj segedelmet az eltikkadt népnek 
Melyet sok ily szörnyű fene vadak tépnek 
Mert a báránybőrben sok farkas jár ma 
Szenvedtetésben lett a papi rend járma 
Mely a jobbágyságot szent szín alatt húzza 
Együgyű jobbágyit elevenen nyúzza.85 

Kapcsolat a kuritc költészettel 

1790-ben hirtelen feltáma<lt Magya.rországon a kuruc világ. 
Természetesen inkább csak külsőségeiben, de olykor, pillanatokig, 
lényegében is. A nemesek közül az ellenzéki, keleti megyékben élők, 
és azokon belül is főleg a protestánsok őrizték a „kuruc" ha-
gyományokat, de a parasztok között is elevenen élt a harcok emlé-
ke. A Péro, a Pető-Törő stb. lázadás mind Rákóczi nevében indult. 

1790. március 15-én volt Bihar közgyűlése Váradon. „A templom 
eklwr tele vala a rettentő sokasággal, hol az úri asszonyok mind 
magyar főkötőben, némelyek leeresztett fátyolokban jelentek 
meg . . . A török sípokban két féle nóták fúvattak: 

1-ször: „Hejj Rákóczi, Bercsényi 
Vitéz Magyarok vezéri ... 

2-szor: Őszi harmat után 
Végre mikor osztán ... "86 

A háromszéki bálon „Rákóczi táncát" járják.87 

s• Trenck ké1·di például: „Lehetséges-e, hogy becsületes ember nyugodt 
szívvel éljen, míg szántóföldje nyomorgó jobbágyoknak izzadságával és 
könnyhullásaikkal trágyázt.atik ?" * (Korabeli megcsillagozás) kanoknak értsd rajta a Kánonokoka.t. Ca-
nonicos 

ss Néhai N. váradi Püspök Kondé Miklós emlékére. OSZK. Quart. Rung. 
1058. 121. f. 

s& Keresztesi naplója. Pest , 1868. 213. 
s; Rákóczi emlékkönyv. Bp„ 1934', II. 181. Itukinich b nre szerk. 
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A győri üdvözlő feliratok a koronát a „szabadság zálogának", 
seounk orvoslá~ának" nevezik, talán a „vulnera inclytae gentis 
Hungarae"-ra utalva. 

A Zempléni főszolgabíró, Boronlmy Zsigmond Rákóczi Mani-
festumát másoltatta le több példányban, a közeli újrakiadásra 
számítva.88 

Martinovics az Oratio Jegyzéseiben írja, hogy a magyar nemes 
az „Officium Rákotziánumot peregteti a nyelve alatt. . . . s 
Bertsényi, Rákóczi, Bezerédi ... nótáit danolja" .80 

Pest megye a követeknek adott latin nyelvű utasításban kitér 
a Rákóczi szabadságharc áldozataira. Követeli, hogy az országból 
száműzött családoknak (mint a Rákóczi stb.) ivadékai személyekre 
polgárjogot kapjanak és nemesi jogaikat visszanyerjék.90 

Augusztusban Marosvásárhelyt kinyomtatták „Ne bántsd a 
Magyart" címmel a kuruc publicisztika egyik fő forrását, Zrínyi 
Afiumát.01 Olyan bíráló is akadt, aki nemcsak a pozitív hanem 
a negatív jelenségek közt is párhuzamot vont: „A Rákóczi Ferenc 
idejében, midőn a Nagyszombati gyűlésen jelen voltak az anglus 
és hollandus követek és békességre kérték a kurucokat, mond 
Bercsényi: - Mi is lehetünk olyan szabad társaság mint Hollandia. 
Melyre azt felelte Hamel-Brüninx : Nos quando Contra Hispanos 
bellum per 80 annos gessimus, omne nostrum aurum et argentum 
in pecuniam confJavimus, vos autem in podice vestro gestatis. -
Ilyen hát most is a nemes magyar nemzet libertás keresése; 
lesznek most is olyan Amadék, kik hátokon fogják falujukat 
vinni a diétára. "92 

A kuruc világ „újjáéledésére" mutat még a pár 1790-ben írt 
kurucos hangütésű vers is. De hiába volt lehetőség, az új harc 
valóban a ruhákba fulladt. I rodalmi jelentősége viszont nagy. 
A 1790-es nemesi pasquillusok és a népi kuruc hagyományok 
összetalálkozásával szűnik meg a költészet szatmári béke utáni ketté-
szakadása. A nemzeti vágyak és az irodalmi költészet (Arany 
László terminológiája) összetalálkozása egyben a nemesi és népi 
hagyományok bizonyos fokú egyesülését is jelentette. A kuruc 
költészet háttérbe szorulva, kéziratokban és szájhagyományokban 
élt. A kuruc énekeskönyveket a bukás után is sokáig tovább írták. 

ss Domanovszky Sándor : József nádor élete és iratai. Bp„ 1944. 155. 
89 Oratio. 1791. 130. 
90 Marczali Henrik: Az 1790-91-diki országgyfüés. Bp„ J 907. I. 194. 
01 Bécsi Magyar Kurfr 1790. 1056. 
92 Keresztesi naplója. Pest, 1868. 225. 

(Egykor roi 80 évig viseltünk háborút a spanyolok ellen, minden a.ranyunk-
ból, ezüstünkb61 pénzt vertünk, ti pedig a hátsórészeteken viselitek.) 
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Az egyikben pl. 1759-ből v~ló az utolsó bejegyzés.93 1790-ben 
jelent meg a Ponyván az Öt szép mul.atságos világi ének között 
a Porció ének, a Rákóczi nótával egykorú para.sztvers. Azután 
nyomtatásban kuruc vers újra csak 1849-ben jelent meg Erdélyi 
János Szabad hangok című forradalmi verseskönyvének függeléké-
ben. A Rákóczi nóta a nép száján népköltészetként variálódva 
szi11te megérte az új szabadságharcot. A szegénylegények énekét 
1836-ban a Duna - Tisza közén még élé> dalként jegyezték le, 49 
után peclig betyárballadák versszakaiba fonódva bukkant föl. 
1790 után a kuruc költészet tehát jobban bekerült az irodalmi 
köztudatba. A Rákóczi nótát Csokonai tanítja csurgói cliákjainak, 
Kazinczy másolja magának. Az ekkor írt kéziratos gyűjtemények 
kuruc dalokat is tartalmaznak.94 

1790 névtelen versáradatát olvasva felmerül a kuruc költészet-
tel, mint az előző nagy névtelen áramlattal való összevetés 
igénye. De a hasonlónál jóval több az eltérő vonás. A legszembe-
tűnőbb különbség az esztétikai színvonalban van. 

Az irodalom szempontjából is fontos tény, hogy míg a Rákóczi-
szabadságharcban a Habsburg-ellenesség társadalmi és vallási 
tekintetben ideig-óráig nemzeti egységfrontot volt képes létrehozni, 
adclig 1790-ben erről szó sincs. Az egység csak a vallás kérdésében 
és a nemesség álmaiban él. Rákóczi alatt fegyveres harc folyt. 
A vitézi énekköltés eleve néphez közelibb hagyományait a katonák, 
azaz a nép is folytathatta. A nemesi ellenállás a néptől elszigetelt, 
sőt azzal sokszor élesen szembekerülő volt. 

Végül, komoly különbségeket hozott létre a terjesztés módja is. 
A 90-es pasquillusok kizárólag írásban terjedtek, a kul"Uc versek 
részben dallammal együtt. A dallam előnye, hogy az éneklés 
sokkal közösségibb jellegű, mint az olvasás, az írott szöveg nem 
köt, s így a dallamon belül könnyű a változtatás. S mivel rend-
szerint a dallam volt az elsé5dleges; változatos és pontos ritmusú 
versek születtek. A kuruc költészet népköltészetté vált. 

A kuruc gúnyversek elsősorban az egész kuruc költészet jel-
lemző vonásR>it hordják magukon, és csak másodsorban a pas-
quillusokét. Közös a két korban a cél: ráébreszteni a nemzetet a 
hibákra és kigúnyolni az ellenséget. Közös téma a ruha, az alak 
csúfolása, a külső vonások átvitele a jellemre. De bangnemük 
teljesen különböző. 90-ben az elemi erővel kitörő ingerültség 
dominált; a kuruc pasquillusok hol hetvenkedő vidám. hol keserű, 
de mégis felszaba<lultabb hangulatúak. Nem durvák, a gúnyt nem 

93 Dr. Dékáni Kálmán: Kuruckoi-i ónekek. HK 1918/4. 
94 "Pl. Zsoldos Xavér ve1'Sgyűjteroényo Pannonhalmán. 9a., 95b. ; OSZK. 

Quart. Hung. 175. 45a. stb. 
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epe pótolja. Világosan tagolt gondolati vázuk van. Pl. a Thököly 
elleni labanc gúnyvers ad personam intézett élénkít.ő megszólítás-
sal kezdődik, amelynek erősítő-kérdő formájába azonnal beleszövi 
a tételt is. Ezt a tételt nemcsak kimondja, hanem bizonyítandónak 
fogja föl. 

Hallottad-e hírét az új királynak. 
Istentűl e1sztilrndt hu.zánkíiána1d 
Ismered-é elhiszed-é, hogy az pogánynak 
Kalaúzza-mert rád hozta, csak tart prédának.U5 

Ezután következik a bizonyító erejű részletezés, majd a jóslás, 
hogy nem sokáig tart már Thököly árnyékhatalma. Végül oktatva 
általánosít, mégpedig kétféle stílusban. Először: „Tudod, Istentől 
van minden hatalom, Hogy légyen ez földön az birodalom, De te 
loptad ... " Itt még magához Thökölyhöz szól. A következő 
versszak elszakad Thökölytől és közmondásszerűen fogalmazva 
általánosit: „Körmetlen macskának nehéz fát hágni, Sánta ebnek 
Bécset nehéz bejárni." És mielőtt végképp elmarasztalná, egy jelző 
erejéig, őszinte részvétet mutat. Ezáltal válik hitelessé, ha nem is 
a pasquillus mondanivalója, do a pasquillista indulata: 

Körmetlenül, helytelenül kezdtél ú1· lenni, 
Bánja is már Szegény Thököly mert ni11cs mit tenni. 

Elképzelhetetlen lett volna oz a ,.szegény" is 90-ben, éppúgy, 
mint a kedve:-:en kötődő megszólitás - „Hát Havassy pajtás, 
megfőtt-é az szappan?" -,00 a sok „veszett kutya" „istentelen 
nadály" stb. helyett. 

A kuruc pasquillusok gúnyolódásának egyik fő forrása a nyelvi 
humor: új szavak kitalálása, (Vinosophia), a halmozott ikersza-
vak (toldott-foldott, tetves-reves, korog-morog stb.) kedvelése. 
Csúfolódva utánozzák a német beszédet és virtuóz módon a 
latin - magyar keverék nyelvet: 

Stupefacti omnes, kezdének futkosni 
Hinc et inde pafJsim hirtelen bújdosni.117 

Szándékosan törekszenek az alliterációra („Köszög készült kéz-
fogásra nyalka kurucokkal"). A 90-es magyar pasquillusokban 

DA Labanc g(u1yvers Thököly cllcr1. (1 G8:J) 
06 Labanc gúnyvers a,z Unghvármegyei kurucokra. Pálócon 17 11, 
u7 Unghi lakodalom 1675. 
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mindennek se híre se hamva. Szembeszökő és fülbemászó ugyan 
néhány rímpár sztereotip szereplése itt is, ott is, de hatást vagy 
szándékos átvételt túlzás volna feltételezni. A nép-tép-kép-ép 
rímeket még hajlamosak lennénk am\ak fogni fel, de a tömérdek 
magyar-agyart és társait már a legjobb akarattal sem lehet. 
A kuruc pasquillusok hatása tehát nem stiláris. Inkább csak a rit-
musban és a strófaszerke;.1etbeu jelentkeznek. 

* 
Van viszont pár olyan vers is, amely erős, egyenes hatásról 

tanúskodik. Ilyen a Jer magyar sírj velem kezdetű, mely a nemesi 
ellenállás legszebb, legradikálisabb és legkurucosabb verse. A há-
rom ,,leg-", e három jelző összetartozása nem véletlen. A Jer ma-
gyar sírj velem a nyitány hangja. Ezt bizonyítja a radikális hang s 
pl. a „diétával kínál" kitétel. Őz Pál vallomása szerint „Ez a 
költemény 1790 elején közkézen forgott az országban", s végül az 
egyik kéziratos példányon az egészen pontos dátum is rajta van : 
Calendis Martii 1790, azaz március 1. Ezen a napon érkezett meg 
L ipót Bécsbe, ekkor kezdődtek a megyei gyűlések. A vers a „Jer 
magyar sírj velem" fel ütéstől a „fegyver t fogjál" riadójáig jut el. 
A mindvégig egyforma feszültség csak akkor oldódik, amikor a 
költő már úgy érzi, hogy célt ért, az utolsó versszakban: „Men-
jünk hát, kedvesim" ... Valószínű, hogy a szerző régi kuruc verse-
ket használt fel. Ahhoz képest, hogy milyen szép, feltűnően kevés 
másolatban maradt ránk. Benda Kálmán már négyet emJít.98 Eze-
ken kívül még több másolata is van.99 A Fol. R ung 569. tünteti 
fel a pontos dátumot. Az ismert szövegváltozatokkal összehason-
lítva, azoktól egy helyen tér el: 

I gaz pőrért fáradsz, 
Sajátodért izzadsz 
Ne félj az árnyéktol 
Remegő páráktol 

9s Benda Kálmán: Isme1·etlen politikai költemény. It 1951. 
99 OSZK Quart. Lat. 720. f. 25.: 7 versszak, Fol. H ung. 569. f. J 4: 11 

versszak, Pannonhalmán a főapátsági könyvtárban & Connotationes Yer-
suum e. kötetben f. l a. A Fol. Hung. 10. versszakának kipontozot.t szava 
ebben olvasható : „eba.dta". 
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ValJyon nem szegény-é1 
Menny s föld istene! 
Hogy ilyen vitéz nép 
Ki mindent öszvetép, 

Németnek bolondja, 

Fol. Hung. 569: 
Vallyon nem szégyen-é1 

A 11 számozott versszak előtt egy számozatlan, két d isztichonból 
álló „mottó" van, amely A francia országi változásokra e. Bacsá-
nyi verssel feltűnően rokon, noha keményebb annál. 

Rajta magyar! mit akarsz 1 van példád, nagyra mehetsz most. 
Boldog időt s útat Frantzia Belga mutat. 

Fraotzia, Belga indít, nem mész? Készen van a sírod 
melly elven tetemed rusnya gödörbe tegye. 

A hagyomány a mottót Őz Pálnak tulajdonítja. A Martinovics-
per során az ügyész, aki Őz versének tar totta, „lázító és felsé_g-
sértő magatartásának" bizonyítékaként csatolta a václirathoz. Oz 
nem ismerte el magáénak, ezt ugyan elfogadták, de közvetlenül 
Őz kivégzése után a Vérmezőn elégették egy másolatát. Benda 
Kálmán először azt hozza fel Őz szerzősége ellen, hogy semmilyen 
irodalmi jellegű próbálkozásáról nem tudunk. De van egy kézira-
tos fogalmazá~ú befejezetlen színdarabja.100 Másodszor, szerinte, 
minthogy 1790-ben Őz már radikálisabb volt annál, hogy a nemesi 
alkotmány érdekelje, nem érthetett egyet a verssel, tehát nem ír-
hatott azzal összhangban álló mottót. De az, hogy ennek a vers-
nek a raclikalizmusa mögött csak a rendi alkotmány védelme húzó-
dik, az magából a szövegből nem derül ki, hiába igaz. Hiszen ép-
pen azért tűnik megtévesztően kurucnak, mert csak németelle-
neséget fejez ki általánosságban, az egész nemzet nevében. H ar-
madszor azzal cáfolja Őz szerzőségét, hogy ha valóban ő írta 
volna a mottót, akkor hangot adott volna annak, ami őt legjobban 
érdekelte 1790-ben, a jobbágyság helyzetének. Viszont az, hogy 
mi nincsen benne két disztichonban, az nem bizonyíthat semmit. 

Mégis, Őz perbéli magatartását, tiszta egyéniségét és jellemét101 

ismerve, el kell hinnünk - ha ő mondta - , hogy nem ő a szerzője, 

* 
100 OSZK Oct. Rung. 604. l - 34. 
101 Kazinczy írta róla: „ ... Mid6n prncesszusa fölolvastatott a királyi táb-

lán, a JJ01'Sonnlis (most judex cm·io.c) Űrményí József excell. ezt mondotta : 
•Ego novi hominem, dignus est sua oruditione nt ín mea secle socleat.«" 
S:inna.y Antal: A magyar jakobinusok Lödénetc. Bp., 1889. 62. 
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Említésre méltó még a Kurucolmíl vriló ének, egy labanc gúny-
dal 1790-l>éli másolata (tudtommal az egyetlen). 

Érdekes a vers története. Amikot· a labancok a magyar 
határig szorították vissza a székely kurucokat, akkor született 
a Székely kurucok dala, amelyben egy szegényebb kuruc vitéz gú-
nyolja a nyalkábbakat, akik szerinte túl könnyen hagyták magu-
kat kiverni Erdélyből. 

1. versszak: Szaladj kuruc, jő a német, 
Lásd mely okos, tudós féreg! 
Hidd el, ha elér, majd megcsap, 
Félrebogzott hajadba kap -
Nyalka kuruc. 

2. versszak : Kurta mentéd, prémes csákód, 
Aranyrojtos nyakravalód 
Német letépé nyakadról 
S kikergete a házadból, 
Nyalka kuruc 

6. (utolsó) versszak: Medvebőrös kurta kozsok 
S hogzott haja a vállán lóg, 
Mellette lép szűz hajadon -
Fejér fátyolos menyasszony ... 
A lófejől 

Keserű hangú belső bírálat ez. 
1710-ben keletkezett a Kurucokrúl való ének, egy egyértelműen 

kurucellenes labanc pasquillus, amely az előbbi verset frta át 
a maga érdekei szerint. Sok szövegváltozatban élt, ezek nem 
lényegesen térnek el egymástól. A hatból tizenhárom versszakot 
csinált, és az eredeti 1. versszaka a 12. lett: 

1. versszak: Hol vagy te most nyalka kuruc 
Aki voltál mint a szép struc? 
Már házadban soha nem jutsz, 
Ez világból majdan kifutsz 
Nyalka Kuruc! 

8. versszak: Hol Kűszegen vándorlottál 
Szombathelyen kurválkodtál 
Hol Sümegen táncot jártál 
De nem hitted, hogy így járnál 
Nyalka Kuruc! 
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12. versszak: Szaladj kuruc, jön a német 
Látd mely büdös ompost [!] éget 
Hidd el, ha elérhet téged, 
Dragon végre hány ő téged 
Nyalka Kuruc! 

.. Az 1700-es változat a labanc pasquilluson a.lapul. Címe: Nóta. 
üt versszakot válogat ki a 13-ból, de úgy, hogy annak kuruc-
e llenes élét elvegye és kissé elégikussá tegye: 

1. versszak : Hol valál te Nyalka, Kmuc 
Ki oly valál mint az Szép Struc, 
Miért hogy házodba bé nem jutsz, 
Talán világbúl is kifutsz 

Nyalka Kuruc, Nyalka Kuruc! 

2. versszak: Szaladj Kuruc, jön az német 
Oh mely igen feléd iget, 
Hidgyecl meg döf ha elérhet 
Dragont végre ha vehet 

NyaUrn Kuruc, Nyalka Kuruc! 102 

(Egyébként nagyon jól követhető ezen a példán a szövegromlás 
folyamata is. „Dragon végre hány ő téged - ebben a sorban a 
leíró a 'végre' helyhatározót időhatározónak érezte, s ezért, hogy 
értelme legyen, a ragtalan birtokos jelzőből -dragon -tárgyat volt 
kénytelen formálni . Az új sor értelmes, bele is illik a környezet-
be, de elveszett a szemléletessége.) A változtatások, a szövegrom-
lás és az utólagos javító magyarázatok mind arról vallanak, 
hogy az 1790-béli leírás nem másolás. 

A későbbi irodalom szempont jából ugyan nem maradt t ermé-
ketlen a kuruc költészet felvillanása, de 1790 kuruc lelkesedése 
a nemesi mozgalom összeomlásával hamar ellobbant. Pár évvel 
azután, hogy kuruc ruhába öltözött a nemesség, már féltek a 
a haladó gondolat hordozóivá vált kuruc hagyományoktól: a jako-
binus perben a rejtélyes TR-jelről faggatták Hajnóczyt, amely 
Martinovics szerint Thököly - Rákóczi harcát jelentette.103 

rn! OSZK Fol. Lat. 1583. 18. . 
103 Benda Kálmán: Iratok. II. 307. A kuruc hagyomány továbbéléséhez 

összefoglalóan 1. Köpeczi Béla: A R ákoczi-ha.gyomány a XVIlI. század köz-
gondolkodásban. ItK 1973/2- 3. 154-170. 
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A szerzőkről és a pasquillusok formai sajátosságairól 

A pasquillus írókról keveset tudunk. A műfaj lényegéhez tar-
tozik a névtelenség. A szerzők között találunk az értelmiséghez, 
illetve a nemességhez tartozókat; akad köztük kispap, banderista, 
taiútó, verselgető követ, jurátus stb. Sokszor csak évek múltán 
derült ki a szerzőségük. Kazinczy egy későbbi leveléből tudjuk 
pl., hogy a Valláscserélés c. röpiratot Nagyváthy írta, sok szerzőt 
a cenzúra kutatott föl évekkel később. Az ismert nevekből látszik, 
hogy voltak, akik iparszerűen ílzték a mesterséget . A jobbakban 
költő voltuk tudata is élt, összegyűjtötték műveiket, de a többség 
csak pillanatnyi babérokra pályázott. Az igazi költők művei 
kevés kivétellel kívül rekedtek a pasquillus-keringés áramán. 

Ha valahol, úgy itt a legjogosultabb a közönség szemszögéből 
vizsgálni az irodalmat. Mert tulajdonképpen az történt, hogy a 
közönség teremtett saját magának saját színvonalán mozgó iro-
dalmat. Indulatos, ihlet nélküli ez a verselés ... pártosság·· iro-
dalom nélkül, koncentrálatlan, az egész kép helyett csak kinagyí-
tott részleteket mutató. Az antik, biblikus és népies elemek rend-
kívül érdekes stílusban ke,erednek - egy parlagias. ásatag. 
barokk irodalmi közhelygyűjteményen belül. A dilettáns szerzők
nek vagy kifejező készségük van és élményeik nincsenek, ~agy 
fordítva. Az első esetben jönnek létre az üres, a. másodikban a 
formátlan mílvek. Kérdés, hogy volt-e, lehetett-e ennek a hih·ány 
versáradatnak valami hatása~ Tény, hogy egyrészt jó céloknak 
is lehet rossz költőjük és fordítva, jó költő is lehet reakciós, más-
részt hogy bizonyos helyzetekben az esztétikai érték és hatás 
nem esik szükségszerűen egybe. A jó irodalom eleve elutasítja 
magától esztétikum és hatni akarás szétválasztását: „Drámámat 
nem úgy írtam, mint poéta, hanem mint hazafi" - írja Kisfaludy 
Sándor. Kazinczy válasza: „Drámát úgy kell, így nem szabad, 
azaz nem poéta hazafinak nem szabad." A pasquillusok nem 
maradtak hatás nélkül. Még Bethlen Miklós jegyezte meg kese-
rűen, hogy „inkább megindulnak egy pasquiUuson, mintsem száz 
prédikáción". A hatást felerősíti a (nem-goethei értelemben vett) 
alkalmiság, a harc, a támadás mindenkori izgalma, a botrány, 
a titokban való terjesztés és az őszinte indulatok nyers, szó-
kimondó elszabadulása. És végül a korabeli átlagos közönség 
számára, akiknek a lakodalomra, temetésre és egyéb ünnepekre 
gyártott versezetek jelentették .„az" jrodalmat, az átlagos pas-
quillusok színvonala nem is lehetett visszataszító. - Az irónia, a 
szellemes gúny sokszor a pátosznál is nagyobb erejű, de a 90-es 
pa.squillusok zömét nem a komikum, nem a szatíra, hanem csak 
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a legdurvább ostorozás éltette. Társadalmi hatásuk, a közvéle-
mény befolyásolása. „Politikai szeizmogt·áfként" tükrözik vissza 
a gyűléseket. A jelen nem lévők, a falusi kisnemesség, kisvárosi 
polgárság és az értelmiség alsóbb rétegei a napisajtó híján 
pasquillusokból értesült az eseményekről és a belőlük áradó 
hangulatot vette át. Irodalmi hatásuk csekély. A köúzlést nem 
nemesítették, egy fűzfapoétából sem faragtak poétát, az igazi 
költőkre csak az általuk irányított közhangulattal hathattak. 

Kevés kivétellel a tehetségtelen erőlködés érződik a pasquilluso-
kon. Szerzőik számára a verset kizárólag a szabályos szótagszám 
és a rím jelentette. E kettőn kívül semmivel sem törődtek. Leg-
egyszerűbb a versbe szedés, ha jó hosszúak a sorok és az egymás-
utáni sorvégek rímelnek. Ezért - és természetesen a hagyomány 
miatt is - a párosrímű 12-es a leggyakoribb. Konzervatívabbak-
nál a négyesrímt'i. Más sorszámú sorok sokkal ritkábban fordul-
nak elő, ezek a kuruc költészet, illetve Faludi hatására mutatnak. 

Rendszerint egy olyan ötletből indulnak ki, amelyből csak pár 
sorra futná, de a pasquillus írók képtelenek elszakadni tőle. Többé 
semmiről nem vesznek tudomást, görcsösen csfü'ik-csavarják, fa-
csarják az egy gondolatot. És minél jobban nyújtják, annál unal-
masabbá válnak. Így, ami a költőnél játékos csattanó, az náluk a 
teljes mondanivaló. Azt gondolná az ember, hogy a pasquillusok 
a terjesztés érdekében rövidek, csattanósak, közismert szöveghez 
tapadóak, hogy könnyen megjegyezhetők legyenek. De többségük 
terjengős, szerkezet és egyenes vonalvezetés nélküli versbe szedett 
próza, a korabeli barokk poétika jellegzetes formai eszközeinek 
(anagramma, nominatio, különböző alakzatok kedvelése stb.) par-
lagias lecsapódása. Bőbeszédűségük nem ismert határt, szinte 
zseniálisnak mondható; hiszen még csak nem is részletezés van mö-
götte, hanem egyszerűen asemmi. Pl.: hogyan lesz egy sorból négy? 

Aki a más ember dolgait vizsgálja 
Más szeme szálkáját, szőrit hasogatja, 
Maga gerendáját csak által ugrálja 
Lészen ide magát talpig megtalálja. 

Az ötlet nagyon gyakran szójáték. Ez volt a magja minden 
Fekete Györgyről és Jánosról írt pasqumusnak. Rózsapatakiból 
is önként adódik a pataki rózsa, 104 csak valahogy kapcsolatot 
kell találni. Jezernitzky duplán utálatos a haza előtt, önmagáért 

10' OSZK Quo.rt. Hung. 1089. 102. 82- 87. 
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és nevének második feléért. Almássy Ignácnak \agy az Ignáeot 
hányják szemére, mert a,z volt Loyola keresztne\e LS. '~<TY az 
al mát, mely mint P arisé viszályt okoz.105 Sok né>ből. mint pl. 
Mohai J ánoséból - a divatot követve - anagrammát csinálnak: 

Mohai i nélkül a Fának a Moha 
Mely oly drága mint a Gabonának doha 
Programma Mohai homály Anagramma 
Ily szép anagrammát nem hallottál soha. 

Prográmma : Mohai. Anagramma: J ó hám 
H ámozzon fel téged török vagy tatár Chám 
Programma: Mohai. Anagramma: ha J óm 
Az I sten éltessen, ha rossz, rontsa hajóm.106 

A kollégiumi diákköltészet hatását mutatják a tiszta kínrímek: 
Ilyenek : hat almában - hatalmában, báróságát - bár óságát, 
ölel - öl el, akarja - a karja. Fekete János ilye11 négyesrímet 
is tudott gyártani: 

Ilyen gr . Desőffy a Zemplény i követ 
Látja ez, mint hányják az úrba a követ 
Hogy ezt elhárítsa mindent is elkövet, 
de k i olthatja meg a tüzes Mennykövet .107 

A formajátékhoz való hajlamot mutatja Gyöngyösi János és 
Édes Gergely népszerűsége is. 

105 OSZK Fol. Hung. 944. 4., Fol. Rung . 1895. 17. 
100 OSZK Quart. Hung. 1058. I. 61. és 63. 
Az anagramma mellett gyakori ötlet. volt és jó fogódzó az egy szóra fel· 

f(ízöLt. mondanivaló. r1. a II. József alat.t. gyűlölt Comissariusokra : 
e reatura 
0 mnibus 
l\I olesta. 
M ulLis 
l niusta s ibi 
S apiens 
A liena 
R apiens 
I n 
U ndis 

~uJ.l'\lSSe C aput 
'IHUUI 0 mniuro 

«a1u M alorum 
01sn l n 

CU11!0!l<ldn S enatu 
p A tque 

.1niuo.1od11 R epublica 
ns I sta 
tJt U Lxi 
· · S unt 

R ubmergencla 
101 OSZK Fol. Rung . 1486. f. 101. 
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A kínrímelés másik esete nem ilyen bravúros. Úgy tűnik, 1790 
leggyakoribb szavára, a magyarra egyetlen rímszót ismertek, az 
agyart. Ha a magyar sorvégre kerül, a következő sornak agyarra.l 
kell végződnie. Íme néhány „szép" példa: 

De a.z I sten ki a Magyart 
Fenyegető bosszús agyn.rtl08 

Nevedet tiszteli minden igaz Magyar 
Aki ezt nem teszi az egy fene agyar. 100 

Azt mondhatom t) · ;.'., inconstans a Magyar 
Helyessen nevez indenféle agyar.110 

Úgy tetszett idegen nemzetbéli agyar 
Mert dühötten sem bánt jó embert a Mngyar. 111 

Akiktűl származtak osztán a Magyarok 
Kiknek, mint Bikáé olyan az agyarok.112 

Aki ezt olvassa: ha vagy igaz Magyar 
Némettel ne közöld, mert reád úgy agyar. 

A hasonlat, az ismétlés egészen ritka, a megszemélyesítés, az ana-
lógia viszont gyakori. Aránylag nagyon sok határozót és kevés 
jelzőt használnak. Alliterációt, hangutánzást és hangfestést szinte 
sohasem alkalmaznak a magyar nyelvű pasquillusok. A latinul 
frtak annál inkább, hiszen latin költőket olvastak, latin poétikát 
tanultak az iskolában, és a bemagolt latin memoriterek is kísér-
tenek. Pl. egy részlet II. J ózsef epitaphiumából: 

Sis paulisper Viator 
Hic jacet is Impemtor 
Quis nuuc hic erat et qual is 1 
Solis Hungaris fatalis. 

1oa OSZK Quart. Hung. 183. f. 4. 
1oe OSZK lt'ol. Hung. 1195. f. 5. 
110 OSZK Fol. Lo.t. 1583. f. 15. b. 
1 ll OSZK Fol. Hung. 944. f. 2. 
m OSZK Fol. Lo.t„ lti:l(i. f. 57. 
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Hic haec hoc Princeps 
Rex et nil deinceps 
Tollerans tollera.tus 
Nunquam coronatus.11s 

Sok a nep1es magyar közmondás, sz6lfüo : „az :iru.ny perec nem 
disznó orra vn.16"; „soha kutyálié>I szalonna nem lészen"; úgy 
van az, ha ebre bízzák a szalonnát,''; „húzd meg maga.d mint a 
tetű a var alatt". u4 Az ilyeneknek a pa~quillusok ban az álta-
lánosítás vagy az evidenssé tétel a funkciójuk. A költészet gyakori 
kópei, közhelyei rakodtak le benn ük, bár kevés ki vétellel nem is 
akartak „költőiek" lenni. Van olyan pasquillus is, amelyik ezt 
egyenesen ki is mondja: 

Ezek se nem versek, de nem is ritmusok 
csupán jámbor, furcsa ~s friss gondol:iiok. 11;, 

* 
Formailag megkülönböztethetünk néhány g,vakol'i pasquillus 

fajtát. Ilyen az l!JJJitaphimn. Különösen sokat frtak II. József 
halálakor. Jellemzőjük, hogy gyakran rövidebb sorokból állnak, 
valószínűleg latin hatásra. Sokszor érezni is rajtuk a latinból rnló 
fordítás i1yomát. 116 

Ovidiusig visi-miny(1ló mlífajt képviselnek a l\fag,vnrországot 
jelképező külünhii7.Ű nfüt.lakok p:inn.c;zn.i, intelmei (p<'rMnifir,afio). 
Pl.: 

J ertek fel vitéz Gyermekeim, jertek Buda Hegyére 
Siessetek n.rany K intsem s Kintsetek őrzésére 

K érlek Bástyáim Kapuim K ebelekbe fogadni 

J ertek hát karjaim közzé, jertek és kostoljú.tok 
Melly édes a Haza s melly szép a Ti édes Anyátok. 

Melly ditsőség ott, örökös egy zálogot őrzeni 
Az hol már lábunkra Békót kezdettek kés:dton i. 

Jertek én öröm csókok közt fogadlak Kebelembo 
A Szabadság Templomába tekintsetek velem hc.m 

113 ORZK Fol. Hun~. 9-14. f. 13. 
114 A neme.<> ifjúság üldöz6jénck, l'l'ilffy Lropoldnak. O~ ZK Fol. Lat. 15 3. 

:ih. 
115 Az nagy 01·1·ú olvasóhoz. OSZK Fol. Lat„ 162G. 39. 
110 Pl : itt fekszik (jaceL) S mindennek t,etszik (ta.cet). 
117 Magyarország m in t, édes Anya. szól a' Veszprém me~yei Ban<foriumnak. 

OSZI< Fol. Rung. 944. f. 5b. A korábbiakból idéz Aral6 E1ulre: „A magyar 
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Gyakori módszer az ellenfél beszóltetése; a kigúnyolandó mo-
nológja vagy gyónása (1. J.1 entőbeszéd). 

Minden országgyűlésen kedvelt dolog volt a követek egyenkénLi 
jellemzése, rendszerint rövid versekben. Ezek között a felvillan-
tott kis portrék közt vegyesen fordul elő a megrovás és a dicséret. 
(Így az objektivitás látszata mögött a kontraszLok még élesebben 
rajzolódnak ki.) Az ilyenfajta egyenkénti jellemzés módszere igen 
régi, még a hist.óriár-; énokokhűl alakult politikai énekekhcn foj-
1ő<lhcteit ki, esetleg az ún. voxoló ve1·sekhcn, a imrhan szólásra 
emellrncléí l>emntn.tása által. P l.: 

A királyi tábla megül egy rekeszbe 
.Mint az apró marhát zárják az ketrecbe. 

Lássuk meg egyenként mint viseli magát 
Kiki és mint szórja eszelős maszlagját. 

Maga Király József feláll néha néha 
Unalmas beszédje csak korpa és léha. 

Tahi Antal mivel jól nem is ismerem 
Azért nem is kopik nevétől tenyerem.U8 

Szépen szól16 Balogh Péter a szavával 
Teczetteti magát a dicső hazával. 

Jezerniczky Károly nagy eszét mutatja, 
Midőn a köz száját jól föl Látogatja. 

(E kis miniatíírök fejlődési iránya az aforizma, illetve az epig-
ramma felé mutat. A későbbiekben már előfordult az is, hogy az 
ilyen sorozatban szerep1őket a személyesen hozzájuk illő stílus-
ban jellemezték. 

P l. : Niczkyre: Bár az elméjét szeretem. 
Tettiért nem becsülhetem 
Ki félelemből szavaz 
Érzetében régi gaz. 

nemzoti" ideológia jellemző vonásai a XVIlI. században. ln : Nemzetiség a 
feudal izmus kol'ában. Budapost, 1972. rn4. éa 142. A műfaj ercrlc1 ére 1. 
Heinrich Dörrie: Der heroischc Bricf. Berlin, 1968. 415. 

11s OSZK Fol. Htmg. 1195. Nem 1790-ből vaJó. 

820 



Kölcseyre: De rezg a szív és szívrn hat 
Mit honfi keble kóre 
Dicső szent jussoknak élni 
S a kaján szívre beszélni. 

Irigylem nagy híredet 
még inkább nagy szívedet.rn 

A stiluskülönbség akkora, hogy nem lehet csupán az ellen-, illetve 
rokonszenv okozta hangnemheli eltérésnek fölfogni. Ügyetlen ez 
a Kölcseyre írt vers, de a Kölcsey kel tette hangulatot híven tükrözi. 
A „rezg a szív és szívre hat" összevág Kossuth jellemzésével: 
„ ... szellemszavát, nem úgy mint másét, az érzékletek segedel-
mével, hanem közvetlenül lelkünk lelkével véltük hallani.") 
A követek felsorolása különböző. Lehet teljesen szeszélyes, vagy 
vármegyék, azaz ülésrend szerinti, végül pártálláson, jellemen ala-
kuló. Mindhárom mód gyakori. 

A követekre írt rövid pasquillusok előzményeként vagy rokon 
ml'úajaként foghatók fel a régi „kiéneklő versek", amelyeket vagy 
az azonos keresztnevek rímként való felhasználásával 

(„Kain lelkű , lator szÍYŰ, gyilkos K övér Ferenc-, 
Ravasz székely, mérges métely csalárd Apor Ferenc.'") 

vagy a vezetéknevek áhécé sorrendbe állításával szerkesztettek : 

Adja Isten : király lehessen Rákóczi 
Megbánja, némettó hogy lett volna lUtkay, 
Ispánságot, inkább 1:1zoreti Rutkay 
T ollat hord, de nem vág németet Radványi. 

Első pillanatban talán primitívnek tűnhet az effajta felsorolás, de 
ha meggondoljuk, hogy a lajstromokban mindenkire szigorúan 
csak egy sor juthatott, akkor annak az egynek nagyon kifejezőnek 
kellett len nie. A szabott formn. tehát a dilettáns megverselés leg-
visszataszítóbb hibáját, a. kényelmes bőbeszédűséget zárta ki. 

Végül sokáig tovább élő fajtája volt n, pasquillusokna.k a köz-
ismert szövegek átírása. E célra rendszerint valami fonnkölt, ma-
gasztos verset választottak, hog.v annál nagyobb legyen a hatás. 

11u OSZK Fol. Hung. 1 133. 4-5. 

821 



1790-ben a leggyakoribb a Hiszekegy és a Miatyánk120 volt, ké-
sőbb pedig a Szózat.121 

„l\Ii Atyánk, ki vagy Naistadban, átkozott legyen a te neved, 
ne jöjjön el a Te ostoba rendelésed az országra, 
no 16gyen meg a Te akaratod sem a földön, sem a vizen ... " 

* 
Áttekintve az 1790. évi ]_Jasquillusokat, feltűnik, hogy azok túl-

nyomó többsége a barokk leegyszerűsödött, provinciális változatát 
képviselő, mélyen az irodalom alatti színvonalon álló, majdnem 
minden irodalmi értéket nélkülöző spontán versbeszedés, a barokk 
retorika közhelyeinek tárháza. Később, a reformkorban, a.mikor 
majd megnő az irodalom átütő ereje, a politikai szeizmográf 
szerep mellett a pa.squillusokban is fellelhető az irodalmiságra 
való törekvés. 

•~o OSZ K Qunl't. Hung. 105 '. J. 80. Vuló:>:linűleg még ll. J ózHCf élotélicu 
íródott. 

m KárLyádnak rendületlenül 
Lúgy híve oh körpap 

l!:z az mi t,éged frlví<líL 
R mlljd egykor földllöz osc~p ... (OSZK Quatb.] l lU1g . L 9:H. LI. l 08.) 

Do 1. Arany Jánosnál is: „Hasadnuk rendületlenül. .. " 
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WÉBER ANTAL 

A NÉPIESSÉG JELLEGE ÉS VÁLTOZATAI 
A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN 

ÉS A XIX. SZÁZAD ELEJÉN1 

A mi frodalmunkban különösképpen sokszor s eltérő jelentés-
árnyalatokban fordul elő a népi, illetőleg a népies irodalom mint 
fogalom, avagy néha csak mint minősítő kifejezés. Ám ellentétben 
más típusú terminusokkal, így a stílusokat és stílusirányzatokat 
jelző romantika, szentimentalizmus stb. fogalmakkal vagy éppen-
séggel bizonyos gondolati elemekre épü lő (humanizmus, felvilá-
gosodás) művészeti jelenségekkel, ennek a terminusnak nincsen 
egyöntetű, szaktudományosan interfülCiouális érvénnyel definiál-
ható jelentése. Kezdődik a nehézsóg azzal az egyszerű akadállyal, 
hogy ez az irodalmunkban oly gyakorta használt kifejezés azonos 
jelentéssel más nyelvekre nehezen vagy egyáltalán nem fordít-
ható (pl. a völkisch, populist szavaknak hangulatilag, tartalmilag 
is más jelentése, csengése van). TöblJ igazság rejlik abban a fel-
fogásban, hogy irodalmunknak ez a jelensége inkább a kelet-euró-
pai fejlődés sajátos viszonyaival magyarázható, ám éppen a szak-
terminológia vonatkozásában a megoldáshoz, noha a társadalmi-
lrnllurális viszonyok hasonlatossága kétségtelen, még ez a tény 
1>cm visz közelebb (a népi, népbarát stb. jelzőknek még a legön-
állóbb karaktenel rendelkező s ezért a legkristályosodottabb prob-
lematikájú orosz irodalomban is eltérő színezete van). Kompara-
tisztikai vizsgálatok sokat tisztázhatnak a történeti összefüggések 
természetéből, a nálunk immár tradicionálissá vált fogalom leírá-
sával és elemzésével azonban magunknak kell megbi1·kóznunk. 

Nem kétséges ugyanis, hogy a népiség s ennek történelmileg 
ogy bizonyos korhoz kötött, nálunk népiességnek nevezett for-
mája egyetemes törvényszerűségekből sarjad, noha ezt az egyete-
mességet a szaktudomány nem tudatosította. Ismertnek véve az 
irodalom fejlődésének olyan tényeit, mint például az ősi, naiv 
epika kora, amikor az íratlan, közösségi, kultikus művészet még 
nem indult el a műköltészet felé vezető úton, továbbá a latin nyelvi 
kultúra szintje alá szorított nemzeti nyelvű költészet időszaka, a 
népi eredetű míífajok behatolása az irodalomba a reneszánsz ide-

1 Részlet egy nagyobb tanulmányból. 
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jén, a nemzeti nyelvű irodalmak kibontakozásának egész, törté-
nelmi körülményektől meghatározott rendkívül változatos fo-
lyamata, az etnikum és a művészet kapcsolatai - tehát mind-
ezekről a kérdésekről nem szólva a XVIII. századi, a romantika 
előzményeihez sorolható kezdeményezéseket kell tüzetesebben 
megvizsgálni. Egy lényeges szempont azonnal kínálkozik. A régi, 
vagyis a polgári törekvéseket megelőző időkben ugyanis az osz-
tályszerkezet, a társadalmi berendezkedés, s ennek okából a kul-
túra tagolatlanabb jellegéből következően a népi eredetű, folklo-
risztikus művészeti jelenségek s az „irodalom" között számos ha-
tékony, természetszerű kapcsolat létezik, s ezeket a középkori , 
intézményesen létrehozott latinság sem szünteti meg, legfeljebb 
a maga előtérbe helyezettségével az utókor előtt elfeledteti. A kul-
túra differenciálódásával, az irodalomba felszívódott ismeretanyag 
bővülésével azonban a közösségi-népi művészet s az önállósult 
irodalmi tevékenység között, amely folyamat eredményeként a 
művészetet befogadó rétegek is megoszlanak, egyre nagyobb sza-
kadék támad. 

Ám - paradox módon - a polgári fejlődés következtében létre-
jött távolság áthidalása éppen a polgárságnak lesz mindinkább 
felismert érdeke. A nemzeti irodalom, a nemzeti kultúra, amely 
feltételezi az államiság és a gazdaság egységét, a szélesebb réte-
gekre igyekszik hatni, s ezért bizonyos intézményesítettséget, a 
kultúra társadalmi szervezettségét is jelenti, továbbá a kultúra 
s benne a művészeti termékek s így az iroda.lom materiális bázi-
sát is (sajtó, könyvkiadás, könyvkereskedés). Az irodalomnak egy-
fajta popularizálódásával jár ez l\, folyamat. Amilyen fontos e tö-
rekvés jegyében megteremteni a nemzeti kultúra egységes orga-
nizmusát, oly lényeges ennek visszamenőleges tudatát is kiala-
kítani. A XVIII. században kibontakozó evolucionista történet-
szomlélet voltaképpen egy szükségszerűség kifejezése, a nemzeti 
társadalommá szerveződés törvényszerűnek látott előzményeinek 
tudatosítása. Az egyénjség és az eszmék eddig abszolutizált sze-
repe új és meghatározó környezetet kap a néptömegek történe-
lemalakító, spontán mozgásainak kifejezéseként. Porsze, ez az 
elsősorban Herder történetfilozófiai né7.eteiben ( Ideen zitr Philo-
sophie der Geschichte der Menschheit) jelentkező gondolat még vi-
szonylag egyszerű sémája a később felismert összefüggéseknek, s 
éppen a társadalmi formációk maradnak homályban. Am irodalmi 
szempontból ez a vonatkozás kevésbé lényeges, sokkal fontosabb 
az organikus-evolucionista nézőpontból eredő karakter-fogalom, 
amely az élőlényre, egyéniségre a lkalma.zható jollegzotességek 
együttese, s egy történelmileg kifojlődött tartós közösségre, a 
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nemzetre is érvényes. S mivel ezt a karaktert egy közösség hor-
dozza, ezért e közösség önkifejezése, kultúrája, költészete a folya-
matos nemzeti lét legautentikusabb bizonyítéka. 

A néptömegek íratlan, félig elfeledett s összegyűjtésre váró 
állapotában is elevennek tartott költészete tehát - a kultúra te-
rületén - a korai nemzeti ideológiák egyik legfontosabb forrása. 
I tt persze elsősorban nem valami demokratikus igény kap hangot 
(bizonyos keretek között és távlatilag nyilván az is}, hanem az 
adott közösség jelenbeli együvé tartozásának történeti igazolása. 
Ez a folyamat természetesen konkrét körülmények között nagyon 
is változatos, olykor többszörösen közvetett jellegű. Magyaror-
szágon például szinte az összes olyan társadalmi feltételek hiá-
nyoznak, amelyek a folyamat megindulásához szükségesek. Ez 
azonban csak a látszat, hiszen a középnemességnek az a sajátos 
történelmi funkciója, amelynek révén minden feudális kötöttsége 
ellenére a hiányzó vagy gyér számú polgárságot mintegy helyet-
tesíti, már a XVIII. században körvonalazódik. A feudális társa-
dalmi szerkezet és életforma lappangó válsága számos jel szerint 
már felismerhető, noha korántsem általános jellegű (a köztársa-
sági mozgalom ténye az állítás első, tömegbázisának hiánya pedig 
a második részére lenet bizonyíték). Annyi azonban mindenképpen 
bizonyos, hogy a nemzeti érzés, a történelmi érdeklődés, a hagyo-
mányok rangjának emelkedése, sőt a maga módján még a konzer-
vatív nemesi-nemzeti mozgalom is egyfajta politikai önállóság 
(szerepét tekintve az alkotmányvédelem hagyományos sérelmi 
politikája akaratlanul is ezt szolgálja) iránti törekvés, bizonyos 
nemzeti je llegzetességek iránti érzékenység jelenlétére vall. Ez az 
a történelmi-eszmei közeg, amelybe a felvilágosodás gondolat-
világa beszivárog, s amelyben az átfogóbb történeti gondolkodás 
irányai, 11oha kezdetleges formában is, ellentmondásokkal terhel-
ten, megjelennek. 

A művelődésben, az érintett körülmények következtében , egy 
rendkívül összetett, ellentétekbe átcsapó hatásrendszer alakul ki. 
Az a gondolat- és érzésvilág, amely e korra jellemző, rendkívül 
szűk rétegekben válik tudatossá és felismerhetővé . A hagyomá-
nyok tisztelete például, s ezzel csak egy lehetőségre utalunk, több 
forrásból is táplálkozhat. Hozzájárul ehhez a jelenséghez a fej-
lettebb történelemszemlélet, amelynek fényében a népélet karak-
tert adó archaikus színezete összekapcsolódik a régiséggel általá-
ban (Révai Miklós gyűjtő buzgalmában figyelhető meg ez az ösz-
szefüggés), vagy pedig egy korábbi, pusztán a feudális viszonyokat 
idealizáló, patriarchális szemléletről van szó, az Apor Pétertől 
leírt régi életforma megőrzéséről. Ez utóbbi persze, ennek az élet-
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szemléletnek részeként, felöleli - Gvadányinál és Otozynál - a 
népet, azaz a jobbágyok, pásztorok világát, kuriózumként, mel-
lékszereplőként, a földesúri elégedettség kiegészítéseként. Külön-
böző elemek olvadnak bele a felfogásba, így például a populari-
zált barokk bizonyos sajátosságai, a ponyvára szorult régi, a népi 
kultúrával érintkező hagyományos témák, de ha úgy tetszik, mo-
dernebbek is, az idilliség pásztori-rokokó motívumai, a felvilá-
gosodástól elsajátított '. de azzal perlekedő oktató-elmélkedő tó-
nus (noha ez utóbbiban még sok minden a régi, didaktikus köl-
tészetből származik). Szinte lehetetlen ma már ezeknek az ele-
meknek a pontos szétválasztása, s inkább csak stilisztikai, ízlés-
történeti vonatkozásban érdekes, mert a hagyományőrzés és a 
11épiesség, mint történelmileg aktuális nézet és ábrázolásmód va-
lóságosan is, helyzeti energiája következtében egybeömlik. Ezért 
Pálóczi Horváth, Dugonics és Csokonai között például számos 
olyan érintkezési pont van, amely pusztán írói szemlóletükből 
nem magyarázható. 

Annak eldöntése, hogy mennyi e folyamatokban az európai 
hatás, illetőleg a magyar fejlődés tényezőinek szerepe, korántsem 
egyszerű feladat. Szokásos volt ebben a vonatkozás La.n Herder 
eszméire utalni, s jogosan, mint kéE:őbb lát11unk kell, ám igaza 
van Szauder Józsefnek abban, hogy nem szabad ez esetben valami 
mechanikus, direkt hatásviszonyt feltételeznünk. Csokonai pél-
dául valószínűleg nem ismerte Herder főművét, ennek ellenére 
azonban, más módon, a herderi koncepcióban kifejeződő nézete-
ket megismerhette. A népiesség tárgykörében mindmáig Horváth 
Jánosé a legalaposabb összefoglaló munka (A magyar irodalmi né-
piesség Faliidit6lPet6fiig, 1927).11a Érdekes, hogy a részletvizsgála-
tok - bármily irányból induljanak ki, - szükségképpen találkoz-
nak Horváth János megfigyeléseivel. Szembetűnő azonban, hogy 
ő a népi-nemzeti irodalmi és általában tudati jelenségeknek a 
történelmi okát elhanyagolhatónak tartja, s lényegében a népfaji-
lag állandó konzerváló erőt, az etnikumnak az egész társadalomra 
érvényes lenyomatát látja benne, amely „öntudatlan népiesség-
ként" a régebbi irodalomban található, s ez a jelenség válik „tuda-
tos" népiességgé a XVID. század eleje táján. Ez a formális, iro-
dalmi-m{ívészeti szempont azután leszűkíti az egész koncepciót, 
annak ellenére, hogy irodalmi népiességünk tényeit, ízlésbeli és 

11a Irodalmi népiességünk áttekintéséhez nélkülözhelctlen Horváth János : 
A magyar h'o<lalmi népiesség Faluclitól Petőfiig címíi monográfiája. Bp„ l 927. 
E tanulmány célja a Horváth J ánostól - koncepeiója értelmében - uem 
,·izsgált aspektusok felvázolása. 
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művelődéstörténeti hátterét rendkívül érdekes elemzésekkel vi-
lágítja meg. 

Aligha mellőzhető az a finom megállapítása például , hogy a népi 
kultúráról, elsősorban a dalokról kialakított felfogás eleinte csak 
részben közvetítette a paraszti népművészetet, hiszen a. gyűjtők, 
jobbára falusi papok, nótáriusok és egyebek, akiket H orváth Já-
nos a „vidéki magyar középosztályhoz" sorol, többnyire azt köz-
vetítették, amiről nekik tudomásuk volt, amit ismertek, ebbe vi-
szont belejátszott az ő sajátos ízlésük, válogatásuk. Hozzátehet-
jük persze, hogy sokszor egyszerűen régi, valószínűen műkölté
szeti, is meretlen eredetű versek is szükségképpen népinek tetszet-
tek előttük, noha egyszerűen régiek, s valamilyen oknál fogva köz-
kedveltek voltak. Arany János megállapítása nyomán az is való-
színűnek látszik, hogy a népiesnek ekkor még körvonalazatlan 
kategóriájába beletartozott a szórakoztató-vulgáris tömeghatásra 
törekvő „népszerű" irodalom is,2 amelynek legismertebb példája 
Dugonics Etelkája. Dugonics munkája - mint ez köztudomású -
a barokk heroikus-gáláns regény sémáját veszi át, s megérintve a 
kor szelJemétől, az összebasonJitó nyelvészet és az &történet ered-
ményeitől, J?aivul rekonstruálja a honfoglalást kö•et-0 történeti 
korszakot . .Am a művészi célt más mozzanatok is moti>álják. A 
közmondások zsúfolása, a szegedies beszédmód inkább a mú\"elet-
lenebb közönség meghódítását szolgálja, mintsem népies töreb·é-
seket, s ugyanilyen szerepe van a patriarchális egyszerűségnek, az 
olvasó szellemi szintjére joviálisan leereszkedő elbeszélő tónusnak. 

Téves következtetéshez vezetne azonban, ha hagyományt, ha-
gyományőrzést, a népiessel sokszor egybejátszó, bár annak kor-
szerű formáitól független vulgáris-népszerűt tágabban értelmezve 
a konzervatív íróknál keresnők az irodalmunkban később oly je-
lentékeny szerepet játszó népies törekvések eredetét. Persze, iro-
dalmunknak ebben a rétegében könnyebb felfedeznünk olyan sti-
láris jegyeket, amelyek emlékeztetnek az irodalmi népiesség kor-
szerűbb formáil'a, s így valamifajta folyamatosság - motívumok-
ban , költészeti jegyekben, verselési technikában stb. - kimutat-
ható. Ám a vizsgálódást csalókán befolyásolja egy körülmény, az 
t i„ hogy a v idékies életmód, a feudális intézményekkel való lelki 
azonosulás, a primitív és áttekinthető viszonylatok leegyszerűsí
tettségében kialakul egyfajta népközelség, a gazdáé és a szolgáé, 
a földesúré és a. robotos jobbágyé, a táblabíróé és a dolgozgató 
mesteremberé. Ezeket a viszonylatokat áthatja a hagyományos 
egyházi szellemtől kezdve az alkalmi költészetté vált irodalmi 

2 Armvy János : Hátrahagyott próílai dolgozatai. Bp„ 1889. 
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ízlésen át a helyi nevezetességekhez fűződő közös emlékek törté-
netekk6, anekdotákká kerekedett kultusza, a popularizált kultú-
rának a folklórra.! keveredő számos változata. Ennek a világnak 
idealizáló vagy akárcsak ezt történelmileg érvényesnek tartó ki-
fejezése azonban az előjogok oldaláról történik, népérdek átvitt 
értelemben sem fűződik hozzá. Ezért az irodalmi népiesség re-
formkori törekvéseinek előzményeként számos olyan jelenséget is 
figyelembe kell vennünk, amelyek a népiesség tematikus és stí-
lusbeli sajátosságaira alig vagy egyáltalán nem emlékeztetnek. 

A népiesség XVIII. S7.ázadi jelentkezése történelmi tendenciát 
kifejező gondolati-esztétikai nézetekkel függ össze. Végső fokon 
azzal az evolucionista történetszemlélettel, amely a történelem 
menetében fejlődési folyamatot lát, s amely az emberi társadalom 
törvényeit nem egyedi esetek pusztán ideológiáktól befolyásolt 
számbavételéből, hanem objektív meghatározottságokból vonja 
le. Persze ezek a felismerések csak a XIX. századi tudományos-
ságban öltenek majd kézzelfogható és dokumentált formát, de 
előzményeik ebbe a korba nyúlnak vissza, s Herder kultúrára vo-
natkozó nézeteinek éppen abban áll a jelentősége, hogy már ilyen 
típusú, javarészt inkább csak megsejtett felismerésekre támasz-
kodnak. Ennek értelmében a népi kultúra iránti érdeklődés lecsa-
pódása a néptömegek történelmi szerepe már megfogalmazódó sej-
tésének, a hagyományok felé fordulás pedig a nemzeti közösség 
történelmi kategóriájának kialakulási folyamatával függ össze. 
Ezeknek az egyébként ismert körülményeknek az említése a tár-
gyalt vonatkozásban azért szükséges, mert ezekből kiindulva koc-
káztatható meg az az állítás, hogy a hagyomány és a népiesség 
kibontakoztatását olyanok is szolgálták - s korszerű módon ép-
pen ők - , akik kifejezési eszközeik szerint másfajta irányzathoz 
sorolhatók. Bessenyei György például a Hunyady Lászlóval vagy 
a Mátyás-hagyomány felvilágosult 6rtelmezésével egy korszer(ibb 
történelmi gondolkodás elé:Shírnöke, csakúgy mint ahogy a Tari-
ménes utazása egyes epizódjaival vagy Pontyi figurájával a vidé-
kiesség kritikus és valósághű ábrázolása Petőfiig , l\fikszáthig foly-
tatódó vonalának korai képviselője. 

Szubjektiv és véletlenszerű tényezők is hozzájárulbatnak ogyes 
írói állásfoglalások kialakulásához. Kazinczy például, a maga 
klasszicizáló stiluseszmónyével, a későbbi, a népitől elzárkozó, a 
vulgá1·is-provinciálisat, a „Pőbel" alacsony rendű szórakozásai 
közé besoroló véleményével nem pusztán - egyébként összefüg-
gően soha meg nem fogalmazott - ízlésbeli meggyőződésének kö-
vetkezményeit érvényesíti, hanem a magyar irodalmi életben folyó 
csatározások indulatainak is szükségképpen teret enged. Kazinczy 
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számára ugyanis mindazon szellemi hatások, a melyek a népi mű
vészet és a népköltészet befogadásának inspirál6i voltak, s a me-
lyek elől a legfőb b mü1taképnek tekintett weimari klasszicizmus 
korántsem zárkózott el, nagyon is hozzáférhetőek voltak, sőt sok 
vonatkozásban élt is ezekkel. A Gessner-féle idilliumok kedvelése, 
a szentimentalizmus iránti aktív érdeklődés, az ossziá1ú költészet 
ismerete és számos más motívum ana enged következtetni, hogy 
Kazinczy irodalomfelfogásában voltaké ppen mindazok az elemek 
megtalálhatók, amelyek a népi kultt'.ira irodalmi felfedezése s 
ennek a nyelv- és ízlésreform körében va l6 alka lmazása iránt fo-
gékonnyá tehették volnit. A Csokona i megítélésében bekövetke-
zet t fordulat is jól fejezi ki álláspontjának megmerevedését, né-
zeteinek éleződését, aminek közvetlen oka ortológia és neológia 
összecsapásában jelölhető meg, s abban a körülményben, hogy a 
népi-hagyományos ennek a küzdelemnek a logikáj a szerint az or-
tológia esztétikai és ízlésbeli fedezete lett. Kazinczy ilyen helyzet-
ben, elhatároló gesztusaival, éppen ebben a kérdésben szükség-
szerűen hirdetett egyoldalú nézet eket. Tehát a progresszív iro-
dalmi eszményeknek s a később éppen ezeket az eszményeket szol-
gáló népiességnek ez a szakadása speciáUs, irodalmi viszonyaink-
ban gyökerező tényezőkkel is magyarázható. 

A herderi k oncepcióval kapcsolatosan több értelmezési lehetőség 
is kínálkozik. Az egyik éppen H orváth J ánosé. Ő rendkívül tömö-
ren és egyszerűen kiszűri Herder megállapításaib61 a.zt, ami iro-
dalmi népiességünk tőle körvonalozott felfogásába beleillik. Így 
például a primitív, ősi állapotok dal- és mondatermő ideje szerepel 
a népiesség alapismérveként. A különböző etnikai csoportok egy-
mástól elkülönülő, mondhatni egységesítő hatásokt ól megóvott 
alkati tulajdonságai a z eredetiség, az originalitás ősforrásai . 
(Horváth J ános herderi jellegűnek tartja még Kármán eredet iség-
programját is, noha ez sokkal aktuálisabb meggondolásokból szár-
mazott elsősorban. ) Az etnikum megnyilvánulása a nyelv, s mint 
ilyen elsőrendű, s az irodalom számára legkézenfekvőbb megtes-
tesítője egyfajta lényegnek, géniusznak, amely egyúttal az iroda-
lom géniusza is. H erder gyakorlati szempontja - s ez irodalmi 
programként is hasznosítható - a műköltészet megújítása, az 
egykorú műköltészet eredeti színekkel való felfrissítése. A Natur-
dichter és Kunstpoet együttműködéséből így egy természetesebb, 
eredetibb irodalom születhet. A nemzeti és népi ebben a koncep-
cióban nem válik el egymástól (még kevésbé R évai 1\'liklósnál, aki 
a nem is túl népi profán költőket is idesorolja). A Herder-hatás 
közvetítője e felfogás értelmében Denis 1 768-ből származó Ossian-
fordítása, s így voltaképpen Herder nézeteinek egy csoportjából, 
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toYábbá az Osszián-kultuszból összerakható népiességünk európai 
gondolati háttere. Va.jon e tömören, világosan, áttekinthetően 
elrendezett felfogás mcgmagyarázza.-o mara-0.éktalanul a jelenség 
valóságos tényeit, problémáit, összefonódásait~ 

Aligha. Nem azért, mintha az egyszerű, világos, lekerekített 
koncepciók önma.gukban véve is kételyeket ébresztenének. A val6-
fi7.Ínű lib 11:1., hogy sokkal több n, közvetett hatás, a fólrnértctt vagy 
R. v is:1.onyainkhoz adaptált törekvés, mint gondolni s7.oktuk. Pél-
daként említhető a természetes élet dicsőítése, a rousseau-i gondo-
lat sajátos „lefordításának" esete. A maga módján - mint ez 
kimutatható - ilyen véleményeket táplál az egyszerű, cicomátlan 
életről Bessenyei Pontyija, sőt idesor9lhatók Orczy Lőrinc pa-
raszti idilleket rajzoló költeményei is. Am mindennek semmi köze 
s incs a romlott civilizációból kiábrándult, a természethez, az ember 
eredeti jogait és méltóságát helyreállító, a szabadság és egyenlőség 
primitív aranykorát forradalma.sí Ló szándékkal felidéző gesztus-
hoz. Szó sincs itt menekülésről, elvágyódásról. A falusias viszo-
nyokkal elégedett, a civilizációtól mint a társadalmi fejlődés nem 
kívániitos jelenségétől elzárkózó, egy adott életformával megelé-
gedett, az azt létrehívó társadalmi szerkezettel azonosuló, sőt 
ezt annak kirekesztettjeire is kivetítő magatartás terméke o látás-
mód. Tehát a primitívebb viszonyok felől induló tiltakozás és apo-
lógia ez, pontosan az ellenkezője a hfres rousseau-i jelszónak, nem 
„vissza a természethez" tehát, hanem .,megmaradni a természet-
nél". A két ellentétes töltésű gondolat azonban magában a tény-
ben, az egyszerű, kezdetlegesebb viszonyok, a természetközeli élet 
dicséretében találkozik. Ez az azonosság azonban csak a motívu-
mok, a jelenségek hasonlósága, ez a megtévesztő felszín feloldha-
tatlan ellentmondá-st takar. 

A népies irodalmi jelenségek nem közelíthetők meg anélkül, 
hogy szélesebb, összefüggő irodalmi nézetek kereteiben elhelyez-
nénk. Dalformák, motívumok jelenléte önmagában véve csak azt 
bízonyítja, hogy a jelenség létezik, összetétele, hatásának iránya 
azonban nem deríthető ki. Herder felfogása például azzal hat meg-
termékenyítően, hogy a népies elem egy általánosabb művészet
koncepció része. H asonlata, amellyel a népek művészetének, jele-
sen irodalmi nyelvének kifejlődését az emberi élet korszakaival 
vetette össze, a nyelvi kifejezés, szókincs, annak alkalmazásának 
különféle szükségleteit fejezte ki, s némileg költői módon ugyan, 
de a társadalmi viszonyok meghatározó szerepét is 6rzékeltette. 
„Das Kind erhob sich zum Jünglinge : die Wildheit senkte sich zur 
politischen Ruhe ... " - írja, s megállapítja: „Und diesos jugend-
liche Sprachalter war bloss das poetische." Érdekes módon a szép-
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próza keletkezése is hasonló fol~·:inuü eredménye: ,.Je eingezo-
gener und politischer die Sitten wordcn, jc weniger clie Leidenschaf-
ien in der Welt wirken, desto mobr ·, orlierte sic an Gegonstan-
den ... Jetzt ward der Pedodc der Prose geboren. "3 Nem véletlen, 
hogy szinte szó szerint ezeket a gondolatokat >eszi át Kölcsey 
később a Nemzeti hagy01nányokban. A nyelvfejlődés periódusainak 
ez a Herdertől megfogalmazott triásza, a költészet-pr6z:i - filozó-
f ia egyóbként kultúr- és műfaj történet i a.lapvetés is, s így a naiv 
epika rekonstruálásának Aranyig terjedő kísérletei mögötl is egy 
ilyen típusú fejlődéselmélet áll. 

Ám mindez a maga teljességében, a távolabbi jö~ő kérdése 
ekkoriban. Ez idő tájt a költészeti gyakorlatot, noha a tágabb 
értelemben népiesnek nevezhető törekvéseket ilyen típusú eszmék 
is inspirálják, tudatossá vált történeti koncepciók még alig befo-
lyásolják. A. régi profán emlékeknek s a valódi népdalnak együtt 
emlegetése és összekeverése azzal a következménnyel is jár, hogy 
egyes daltípusok, mégpedig a.zok, amelyekben ::i.z idilli-falu'!i vagy 
a szórakoztató jelleg dominál s versépítkezésük zenei dallamokkal 
összeköthető, vagy azokra emlékeztet, valamiképpen a népiesség 
megnyilvánulásai lettek. Ezek az énekek, dalok (amelyeknek ka-
rakterét a legjobban talán a német L ied szó fejezi ki, noha mintáik 
nem feltétlenül német eredetűek) valójában internacionális típu-
sok, s mint ilyenek vezethet.ők vissza. Faludiig >agy Amadéig. 
s mondanunk sem kell, hogy a népie;;ség történelmi értelemben 
vett irányzatához közvetlen közük nincsen. Mutatják Yiszont azt 
a kapcsolatrendszert, amely a műköltészet és a népi között az 
európai irodalom korábbi korszakaiban spontánul és tartósan lé-
tezett, s amely az uralkodó izlésirányoknak megfelelően színező
dött. Ebben a tekintetben a virágénekektől kezdve Balassin át 
Csokonai ilynemű verseiig, sőt Berzsenyi költészetének egyik 
rétegéig (nem szólva a kisebb rondű költők népes seregéről) létezik 
egy folyamatosság. Az irodalmi népiesség funkcióját, annak bizo-
nyos művészi céljait - szűkebb értelmezésben - azonban csak 
akkor vehették át, amikor a spontán, természetszerűen működő 
kapcsolatok ízlésbeli jelentősége világossá vált, és irodalmi néze-
tekben is megfogalmozódott. 

A népies műköltészet ellentmondásos jelenségéhez érkezünk ez-
zel. A népköltészet bizonyos rekvizítumainak, műfajainak (balla-
dák stb.) a régi hagyományokkal, a trubadúrköltészet, a mester-

3 F1·a.gmonto übor d ie nouero doutsoho Lito1·attn·. I. Sammlung. \"on den 
Lobonsa.ltem einer Sp1·ache (1. Ifeyno kiadása, Stuttgart u. Tübingen, 1827. 
134- 158.). 
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dalnokok emlékével történő összeötvöződése, s mindez együtt a 
romantika történelmi érdeklődésével, a hősi és a lovagi korok 
iránti tiszteletével, a nagy szenvedélyeknek a régmúlt időkben va-
ló visszavetítésével - voltaképpen megteremti a népköltészet 
egyes elemeinek azonnali, bár jórészt öntudatlan felhasználását. 
A népinek mint populárisnak, egyszerűnek való felfogását August 
WiJhelm SchJegel joggal veti a nálunk is népszerű Bürger szemére, 
aki minden jelentős költőt „nópköltőnek" (VoU<sdichter) tart, s 
némileg hasonlóan a Magyarországon is elterjedt felfogáshoz, egy-
szerre akar szólni művelthez és szegényhez, s azt írja, hogy nincsen 
olyan középátlag, amelyből ki indulva a költészet mindkét irány-
ban hatékony lehetne: „ .. . denn in betreff des Angebildeten und 
Erwerbenen gibt es einen solchen mittleren Durchschnitt über-
haupt nicht, indem die an wissenschaftlicher und konventioneller 
Bildung teilnebmenden, und die da.von ausgescblossenen Stande 
ganzlich getrennt bleiben. "4 Kifejti Scblegel azt is, hogy a truba-
dúrok és minnesangerek egyáltalán nem népköltők, hanem a fel-
sőbb körök ízlését, ideáit fejezik ki, s a parasztdalokat nem egy 
közülük megveti. Bürger számára egyébként a népköltészet leg-
főbb tanulsága a gondolat egyszerűsége és világossága, mint t,a,rtal-
mi mozzanat. Ez az esztétikai formula nálunk is elterjedt. 

Összefonódó, sőt ellentmondó elemek egybekapcsolódása na-
gyon gyakori jelenség ebben az időszakban. Valószínű ugyanis, 
hogy egyfajta „eredetiség" vagy poétai talentum, de fó'képpen a 
valóságtükrözés hitelessége, frissesége, ötletes módja eleve alkal-
mas an·a, hogy különnemű mozzanatokat szerves egységbe foglal-
jon. Csokonai költészetében példáu l hagyományos-vulgáris, ro-
kokó, különböző a német és olasz költészetből vett stíluselemek 
egy olyan fajta kellemes változatosságot kínálnak, amely a költői 
egyéniség szemléleti egységében egésszé olvad össze. Bizonyosnak 
látszik, hogy Csokonai a kor népies jellegű törekvéseit nem alkal-
mazta nagyobb mértékben, s nem is ítélte meg másképpen, mint 
egyes kortársai, s talán H erdert sem ismerte alaposabban, s a nála 
kifejeződő nézetekkel esetleg csak közvetve, mások műveiben ta-
lálkozott (ahogy e kérdésről Szauder J ózsef vélekedik).5 Gondol-
kodásának, életszemléletének plebejus vonásai, érzéke zsánerké-
pek festéséhez, világának népközelsége azonban mint realisztikus 
tulajdonságok egy egész sor népiesnek nevezhető stíluselemmel 
gazdagítják költészetét, s ezen a tényen nem változtatnak a ro-

4 Charnkteristikon und Literatur. Siimml licho We1kr. Del. 8. 73 - 88. 
3 Sza11der József: C:sokoriai poól ik1.\j Mwz. M rgjPle111 n l\'íc·HI t'rs<-i:r rs a.H<ol áR 

cfm(í tun11lmó11yköt ctbe11. Bp., J 972. 
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kokó-pásztori vagy görögös-szentimentális költői fordulatok sem. 
Árpádiász-töredéke, véleménye az egyszerű jobbágyok körében 
megőrződött hagyományos Magyarországról egyrészt, az ősmagya
rok világának Dugonics Etelkájára emlékeztető elgondolása más-
részt, arra mutatnak, hogy a népies törekvések Csokonainál még 
nem kristályosodtak összefüggő költői szemléletté, csak egyes ele-
meik.kel jelentkeznek, noha Csokonai költői egyénisége egy követ-
kezetes népies irány megvalósítására, megfelelő történelmi felté-
telek esetén , igen nagy mértékben alkalmas lett volna. 

Irodalmunk történetében, objektív okok következtében, ám 
ezek tartós hatása miatt szubjektíve is, hajlamosak vagyunk a 
lírai vagy verses formák vizsgálatát előnyben részesíteni úgyszól-
ván minden lényegesebb kérdés eldöntésekor. A népiesség jelen-
ségeinek vizsgálatakor persze ez a lehetőség még kézenfekvőbb, 
mint egyébként. A nép költészeti emlékei, éppen íratlan mivoltuk-
ból következőleg, verses jellegűek . Felesleges itt az énekes-\erses 
kifejezésmód okaira utalni, tény az, hogy a nai' epika csakúgy, 
mint a névtelen közösségtől formált dalok, ennek a. folklorisztikus 
hagyománynak túlnyomó részét alkotják. Prózai kifejezésmód is 
előfordul persze, elég ha a mesékre gondolunk, ezek azonban jó'al 
messzebb esnek a modern próza világától, mint a verses alkotácok 
a műköltészet epikai és lírai formáitól. Persze a népi hagyomány-
nak egyéb műfajai is vannak, amelyek érintkeznek a vulgárisabb 
jellegű, de esetenként írott hagyománnyal, így példaként a népi 
eredetű anekdoták, tréfák, fabulák olykor füzérszerűen regényessé 
terebélyesedő témaköre említhető . Ezeknek befolyása a korai 
európai szépprózára, Boccacciótól a pika.ró regényekig, aligha ta-
gadható. A különböző, ponyvára került populáris históriák, az 
azokban megl:Srzött hiedelmek, babonák, mondák, s ezeknek a 
„lent" valóságát érzékeltető részletei is bizonyíthatják ilyen össze-
függések létozését. 

Mindenesetre ez a típusú hagyomány is figyelmet érdemel a 
népies törekvések mérlegelésekor. Nem kétséges ugyanis, hogy bi-
zonyos motívumok, fordulatok, a régies gondolkodásmód számos 
eleme ebben az olvasmányrétegben találhatók meg. Persze itt még 
erősen hatnak a nemzetközi vándormotívumok, a kereszténység-
től közvetített történetek s az ezekből fakadó naiv-ájtatos hiedel-
mek és sok egyéb olyan vonás, ami a régi populáris kultúra közös 
alkotóeleme. Ezek nyelvileg és hangulatilag egyaránt közel állnak 
tudatos művészi törek'9'éstől alig érintett olvasóhoz vagy egyszerűen 
a történeteket meghallgató közönséghez, annyira legalábbis bi-
zonyosan, mint az ezeket a t émákat variáló verses alkotások. 
Olyan, a kor felfogása szerint „régi" s ezért a népiesre emlékeztető 

53 Irodalom 8SS 



alkotásokra mindenképpen gondolnunk kell, mint a Ponciánus 
kist6riája, a Markalfnak Salamon királlyal való tréfabeszédéről 
írott rövid könyv, a Károli-biblia nyelvi kincsei, Szalárdi, Cserei 
krónikája vagy Bornemisza Ördögi kísírtetekje és Hermányi Dienes 
anekdotáskönyve,6 mert ezekben - még a fordításokban is - nem-
csak kultúrtörténetileg érdekes tradíciók maradtak fenn, hanem 
egyfajta valóságanyag, amelynek populáris-patriarchális nyelvi 
vagy életviszonyokat tükröző vonatkozásai fontos láncszemek az 
ilyen típusú irodalmi jelenségek történeti folyamatossága szem-
pontjából. Igaz, hogy a korszerű magyar széppróza - az érzelmes 
regények, K azinczy irndalmilag tudatos emlékirataival - szük-
ségképpen ezt a típusú hagyományt negligálja, de a romantikus 
regény, éppen népies anekdotikus epizódjaiban, Jókainál, de még 
Mikszáthnál is, szívesen ereszkedik alá ezekbe a régiókba. 

A népies törekvések a prózában persze más súlyúak és színeze-
tűek, mint a verses műfajokban. A modern értelemben vett origi-
nalitás sok esetben még az utóbbiakban is megkérdőjelezhető, ám 
mégsem kétséges, hogy a maguk módján, a költői leleményt tekint-
ve, önálló alkotások. A prózai művek áttekintése, a XVIII. század 
derekától a XIX. század tízes éveiig, első pillantásra csüggesztő 
eredményhez vezet. Talán az a körülmény, hogy mint irodalmunk 
fejlődésének egy később jelentékennyé váló mellékága, a maga 
tejességében soha nem volt elemző kutatás tárgya, s amit ezekről 
a munkákról tudunk, azok anyagfeltáró vagy a régimódi kompa-
ratisztika módszereivel dolgozó szakmunkák, egyébként igen tekin-
télyes mennyiségű ismeretet közlő munkák érdeme. Ezért Beöthy 
Zsolt összefoglalása és György Lajos hatásokat,7 forrásokat feltér-
képező könyvei mindmáig nélkülözhetetlenek. Persze ez a helyzet 
oda vezet, hogy irodalomtörténeti közhelyek konzerválódtak, s 
így tematikusan Dugonics Etelkája, műfajtörténeti érdemét tekint-
ve pedig Kármán Fannyja az első figyelemre méltó prózai epikai 
alkotás, s irodalomtörténeti áttekintések a dolgok lényegét tekint-
ve, néhány adalékszerűen említett regényke kivételével, a Fáy- és 
Kisfaludy- beszélyek megjelenéséig inkább valamiféle ürességet, 
hiányt sejtetnek. Ez a hiány persze bizonyos értelemben tény. 
A fordításirodalomnak azonban mégis az az ízléstörténeti érdeme, 
hogy az avultabb és az újabb törekvéseknek akaratlanul is egy 
jellegzetes keresztmetszetét adja, mégpedig, a termés túlnyomó 
részét tekintve, nem a „fentebb" irodalom magasabb igényével, 
hanem felismerhető popularizáló szándékkal: 

s Gyenis Vilmos: Hermányi Dienes József. (Kézirat.) 
7 Beöthy Zsolt: A szépprózai elbeszélés a régi magyar il'odalomban. Bp., 

1887. György Lajos: A magyar regény előzményei. Bp., 1941. 
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Nem tudjuk, alig sejtjük persze, hogy milyen lehetett e popu-
laritás valóságos mértéke, s milyen rétegekre és milyen intenzitás-
sal hatott. Megfelelő adatok híján inkább a szerzők vagy az átdol-
gozók irányából lehetne ezt a kérdést megközelíteni. Elóöb azon-
ban néhány könnyebben megvilágítható jelenségre utalhatnánk. 
A javarészt - szinte kizárólagosan - fordításokból álló próza-
i rodalomnak különböző szintjei, originalitá.<>-értékei vannak. K öz-
tudomású, hogy nálunk a fordítás akkoriban korántsem valamely 
idegen nyelvű szöveg h(í tolmácsolását jelentette, hanem átdolgo-
zást, magyarra való adaptációt, olykor pedig utánozandó minta 
volt az eredeti mű. E kereteken belül, különösen nyelvi-stiláris, 
de alak- és hangulatteremtő elemek vonatkozásában, vannak e 
másodlagosságnak érdemei. A kezdetlegesség, göcsörtösség, az 
idegen életanyaggal és gondolkodással való birkózás arról is árul-
kodik, hogy ezek az erőfeszítések egyszersmind felszínre hozzák, 
aktivizálják nyelvünknek a korszer<íbb, epikai folyamatok leírásá-
ra alkalmas, a köz- és tájnyelvben meglev<S, de művészi koncep-
ciókban kipróbálatlan elemeit, rétegeit. Hogy mindez nem teljesen 
hiábavaló, arról Kármán eredeti művei tanúskodhatnak, de még 
a „népszer<í '', barokk minták szerint fogalmazott. ízes mondások-
kal zsúfolt Dugonics-regény sem teljesen reménytelen kísérlet. 
:\lármost szorosabban a népies vonatkozások körében marad>a, bi-
zonyos európai stílusirányokkal is számolni kell, például a pászto-
ri-klasszicizáló, illetőleg a rousseau-i természetszemléletbol fakadó 
vonásokkal. 

Csokonai Os6kok című regénykéje például pásztori rekvizítumai-
val felidézi az anakreoni dalok világát csakúgy, mint a természetes 
lletnek azt a játékos der<íjét, a.mely érintkezik, az idill műfa.ja. 
révén, a rusztikusabb, falusi témák e korban már megkezdődéS 
térhódításával. E jelenségnek azonban nemcsak ilyen klasszicizáló 
változatai vannak, hanem olyanok is, amelyek a rousseau-i elvek-
hez nyúlnak vissza, noha idegen szerzé)k közvetítésével. Ilyen az 
A ugust Lafonta.ine ( Der N aturmensch) regényéből magyarított 
Gr6f Kaczaifalvi Lá;szl6, avvagy a Terrnészete!J Ember, Verseghy 
Ferenc munkája. Az Etelka típusú, már eredetiséget hangsúlyozó 
naiv, populáris magyarkodás folytatása az 1804-ből származó 
Orithia Magyar .Amazon története, amelyet Perecsényi Nagy László 
alkotott, saját állítása szerint idegen minták nélkül. Külön típus-
ként emlegethető a tündéries történetek lefordítása, amilyenekkel 
Kónyi János VártaMulatságában találkozunk, Mme D'Aulnoy me-
sés történeteinek formájában. Még a patriarchális érzelmességgel is 
szembekerülünk, azzal a sajátos (s a mi irodalmunkban sem ritka) 
felfogással, hogy a nép egyszerű gyermekét az boldogítja, ha meg-

895 



marad saját körében, s még érzelmei batására sem kívánkozik fel-
sőbb társadalmi körökbe. Ennek példája a Mária: vagy a nemea 
gondolkodású Para.szt Leány, amely románt Bölöni Sámuel fordí-
totta (eredetije: George Monck Berkeley Maria, or the generous 
Rustic e. munkája), s így ez az 1794-ben megjelent regény hihetőleg 
az els<S, angol eredetiből készült prózai fordítás.8 

A magyar valóság eddig feltáratlan rétegeihez azonban, noha 
jelez karakterisztikus érdeklődési irányokat, ez az olvasmányanyag 
kevéssé közelít. Érdekes jelenség, hogy nálunk, regényesnek is fel-
fogható történetek, éppen költészetünk viszonylagos fejlettségé-
nél fogva, olykor verses formákba kívánkoznak. Említhetnők e 
vonatkozásban aPeleskeiN6táriust csakúgy, mint Petőfi Apostolát, 
a Bolond I stókot (Petőfi és Arany művét egyaránt) vagy a verses 
regénynek még a XIX. század második felében is, Gyulainál, 
Arany Lászlónál, Vajdánál i& élő kultuszát. K étségtelen ugyanis, 
liogy Gvadányi műve, mint zsánerképsorozat, mint az egykori vi-
déki élet egyes jelenségeinek etnografikus pontosságú rajza, nem 
költőiségével tűnik ki, a négysarkú tizenkettősök lassú és több-
nyire szószaporításra csábító, bá.r régiességével u,rchaikus hangu-
latokat keltő hömpölygése a mlí érdemeinek csekélyebb részét 
képezi, az életanyag gazdagsága, a megfigyelések eredetisége, az 
ábnh~olt világ tárgyi hitelessége az, ami az avult formán átütve 
a reúisztikus próza erényeit sejteti. S ebből a szempontlJól ez a 
mti akaratlan folytatása Bessenyei Pontyi figurájában kifejeződő 
(s a prózában jól használható) nézőpontnak, s előzménye az idegen 
mintáktól is sugallt, de éppen valóságanyagában eredetiséget is 
mutató prózai zsánerműfajnak, amelynek korai, sikerült alkotása 
Gaál György Tud6s Palótza . . Fáy és Kisfaludy is támaszkodn ak e jel-
legzetes törekvésre, de még inkább szükséges a később kialakuló élet-
kép-irodalomnak azt a vonulatát megemlíteni, amely Gaál J ózsef 
allöldi rajzaiban lesz inspiráló })éldává, s ahol a széppróza s a köl-
tészet népiessége egy magasabb szinten fel ismerhetően érintkezik.9 

Ta.lán nem tlílságosan lényeges a XVIII. század hetvenes évei-
től körülbelül 1810-ig megjelent prózai fordítások, adaptációk 
egy kevéssé emlegetett, de nem tanulság nélküli vonatkozásának 
megemlítése. Mégis, érdemes egy pillantást vetni e munkák 
szerzőire, illetve átdolgozóira. Ennek az időszaknak a szellemi 
életére, és sajátosan ennek a műveltséganyagnak a jellegére, némi 
fényt vet a nyelv és a,z irodalom ügyéért buzgólkodók társadalmi 

8 Robert Mandrou műve a populáris irodalom általánosabb tanulságaival 
szolgál: De la cultw·e populaire a XVIl• et. XVID.• sieclcs (La. Bibliolheque 
Bleue de Troyes). Paris, 1964. 

9 Dob6czl.-y Pál: Nópies alakok az il"odalomban a népiesség előtt. Bp., 1912. 
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rétegbeli hovatal'tozása. Első pillantásra kiderül, hogy a mintegy 
százhúsz olvasmány közül mindössze fél tucat származik passzio-
nátus Jiterátorkodással foglalatoskodó fönemesek tollából (ide-
számítva Haller Lászlót vagy Wesselényi Farkast). Nagyobb 
számú, bár korántsem többséget jelentő regényadaptáció, fordítás 
vagy akár originális munka került ki a középnemesi szerzők tolla 
alól, ha ebbe a kategóriába sorolunk táblabírákat, jurátusokat, 
magasabb rangú katonákat, jobb mód(1 birtokosokat, akár Kazin-
czyt, Bár6czit, Bessenyeit vagy Kisfaludy Sándort is. Ez a réteg, 
nagyobb számarányánál fogva 32 mnnkát produkált. A fenn-
maradó mintegy nyolcvan munka szerzői, i1letve fordítói az 
akkori „értelmiség" képviselői, vagy (a lelkes Kónyi János strá-
zsamester egyszerűbb életviszonyai okából itt emlegethető) külön-
böző felekezetű papok (plébánosok, lelkészek, szerzetesek), taná-
rok, tanítók, mérnökök, például az igen termékeny Kovács 
Ferenc, orvosok (akik között szemorvos is előfordul), lapszerkesz-
tők fáradoznak híres vagy fontosnak vélt munkák magyarul 
történő megszólaltatásáért. Sok esetben persze a szerző, vagy az 
á~ültető személye kideríthetetlen (például a Rózsa Szín Gyüjte· 
mény köteteinek átültetői), vagy a fentebbi kategóriák egyikébe 
sem illeszthető nehézség nélkül, mint a nálunk is népszerű Dodsley 
művének (A böcsiiletes embernek kézi könyve) fordítója, egy bizo-
nyos „Saur Jozéfa. leányzó" . Az elősorolt tényekből egy követ-
keztetés mindenképpen adódik. 

Az oktató, nemesen szórakoztató, mG.veltségterjesztő maga-
tartásra gondolunk itt. Igaz ugyan, hogy ebben az olvasmány-
anyagban megtalálhatók az európai irodalom egyes nevezetes 
alkotásai, ám a lefordított, s regénynek vagy akár szépprózai 
alkotásnak néha csak igen széles értelemben nevezhető munkák 
között jóval nagyobb számban találhatók olyanok, amelyek ha 
műfajuk szerint nem is feltétlenül, de az átültetők szándékát 
tekintve afféle „népkönyvnek" számítanak. Ez a megállapítás a 
különböző „szívképző" történetekre csakúgy vonatkozik, mint a 
pikáró regények átültetéseire vagy neves szerzőktől (pl. Wieland) 
származó tündéries elbeszélésekre. Ez a jellegzetes attitűd abban 
a tényben is kifejeződik, hogy e művek fordításában, adaptálásá-
ban, következésképpen terjesztésében főként ma dilettánsnak 
nevezhető egyének vesznek részt, akik számára mindenesetre az 
irodalom nem hivatásszerű elkötelezettség, hanem a magyar 
nyelvű kultúra szolgálata iránti nemesebb ambíció következ-
ménye, vagy pedig egyszerűen az idegen nyelveken nem értők 
szórakoztató formában történő oktatásának lehetősége (a külön-
böző erkölcsnemesítő történetek erre utalnak). Az irodalomtól 
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meglehetősen távoli foglalkozást űző fordítók buzgalma is ilyen 
típusú összefüggést látszik alátámasztani. Annyi mindenképpen 
bizonyos, hogy e téren még erősen hatnak a szervezett irodalmi 
élet és az irodalmi intézmények hiányáról tanúskodó régies viszo-
nyok, amelyek közepette a szorosan vett esztétikai igények és az 
írott szó segítségével történő, irodalmi eszközöket csak formálisan 
alkalmazó gondolatközlés között még nincsen éles, tudatosan felis-
mert határvonal. 

Ez a patriarkális viszonyokat tükröző irodalmiság, amely a 
kevésbé művelt és a naiv olvasókra is számít, tehát egyáltalán 
nincs csillagtávolságra a népiességtől, mint a témák alapján 
ítélve gondolnánk. A prózai műfajok jellegében pedig már eleve 
benne foglaltatik egyfajta (ekkor még nem tudatosult) demokrati-
kus igény. Persze igaza van azoknak, akik (mint Martinkó András) 
azt állítják, hogy a költészet közvetlenül táplálkozhat a folklór-
ból, 10 míg ez a lehetőség a próza számára erősen korlátozott. 
A próza csak később, más módon, sajátos közvetítéssel jut el 
ehhez a forráshoz. Ekkoriban azonban a különböző gyűjtemények
ben a népdalok és műköltői alkotások még elvegyülnek egymással 
(nyilván a gyűjtők nem látnak szembet<inő különbséget közöttük), 
s Horváth János megfigyelése szerint, szinte teljesen hiányoznak 
a később oly fontossá váló verses epikai művek (balla<lák, ro-
máncok). Úgyszólván semmi érdeklődés nem mutatkozik a folk-
lór prózai múformái, így a mese iránt, noha ennek nemzetközi 
motívumait a kor prózai fordításai, adaptációi, mint már jeleztem, 
mégiscsak közvetítik. Megemlíthető, bár a tényeken e körülmény 
kevéssé változtat, hogy Csokonai Tempefői e. színművében a 
Szuszmir-mese a szabályt erősítő tanulságos kivétel, s hogy az 
ehhez közeli időszakból származó sárospataki kéziratos mese-
gyűjtemény mégis jelez valamit a később kibontakozó törekvések-
ből. A példás királyfiról szóló história egyszerűségével, népi 
képzeletvilágával, archaikus ízeivel azt a gondolatot ébreszti, 
hogy a kifejezés nehézségeivel küzdő próza.irodalmunk bizony jó 
példákat találhatott volna ebben a hagyományban, hiszen még 
egy-egy kiragadott mondat is, mint a következő, még ma is hat 
tömörségével, világosságával, dísztelen szépségével: „Hazaérkezik 
az királyfi, látja az atya, hogy kimondhatatlan szépségű feleséget 
hoza, megöröle, s éltenek nagy örömbe." 

Próza.irodalmunk és a folklór (legalábbis egyes elemei) mégsem 
esnek oly távol egymástól e korban, mint gondolni szoktuk. Van 
például a magyar irodalomnak egy jellegzetes motívuma, amely 

10 Martinkó András: A modern magyar széppróza-stílus első évtizede· 
Megjelent a Mesterség és alkotás című tanulmányköteLben. Bp., 1972. 
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ismétlődően előbukkan, bár többnyire humoros szándékkal. 
Kármánnak A kincsásó c. elbeszélése például (amely egy idegen 
eredetű tör ténet adaptációja) felvilágosodott gondolatot hirdet, 
a fölényesen csúfolja a babonát, s kárörömmel rajzolja a rászedett. 
ember történetét. Am éppen ezért nem kerülheti el a hiedelmek és 
a babonák világának ábrázolását. E történetet, hasonlóképpen 
humoros célzattal, de már inkább zsánerek bemutatására töre-
kedve, feldolgozza Fáy András is, A haszn-0si kincsásásában. 
Találkozunk e motívummal, immáron romantikus megvilágítás-
ban, tragikusabb színezettel, Kölcseynél is, a Kárpát·i Kincstár 
című elbeszélésben. Vörösmartynál is visszatér egy humoros népies 
életképben, a KecskeMrben. Nem lenne gyümölcsöző persze túl-
ságosan nagy jelentőséget tulajdonítani az ilyen és ehhez hasonló 
típusú motívumok jelenlétének, hiszen bizonyos élet jelenségek, 
s így a népinek nevezhető életszféra, semmiféle alkotásból, 
stílusból, törekvésből nem zárható ki, mert a valóság részeként 
még az írói szándék ellenére is bekerül a műalkotásba. Ám ezek 
az önmagukban mellőzhető elemek egy olyan folyamatban, amely 
az irodalom nemzeti karakterének kialakítására irányul, még-
pedig a témakörnek az irodalmi tevékenységben részt nem vevő, 
s ezért a fentebb kultúrát61 érintetlen hagyományőrző néprétegek 
felől való bővítésé>el, to,ábbá az oh-asói bázisnak ez irányban 
történő szélesítésével, jelzésként korántsem elhanyagolhatóak. 
A lényegesebb összefüggések persze másutt keresendők. 

A különböző népdalgyűjtések erős felfogásbeli különbségekről 
á.rulkodnak, s a dalszerű, műköltészeti alkotásoknak a keveredése 
„népbeli dalokkal" azt mutatja, hogy éppen a tudatosság hiányzik 
a törekvésből, mégpedig az íratlan hagyományok felhasználásának 
célja, funkciója marad körvonalazatlan, s ezért nem sikerül meg-
ragadni műfaji és esztétikai sajátosságaikat sem. Az ilynémű 
jelenségek sorozatának felbukkanása viszont, s az érdeklődés 
széles körű és tartós megnyilvánulásai Révaitól Csokonaiig, vagy 
az ettől az irányzattól munkásságával távolabb elhelyezkedő 
Virág Benedektől Kazinczyig, noha az előbbiek irodalmunk 
folyamatosságát keresik a régi és a népi hagyományban, az utób-
biak pedig inkáub költői ösztönzésnek, az egyik lehetséges stilus-
változatnak tekintik, mindenképpen azt jelzi, hogy a népies 
törekvések beleilleszkednek egy bontakozó újfajta irodalomfelfogás 
kereteibe. S ebben az esetben nyilván nem elegendő, ha motívu-
mokra ügyelünk elsősorban, tehát számon tartjuk az egyszerűbb 
viszonyokra utaló dalokat, a paraszti élet emlegetését, profán 
hangvételt, folklorisztikus elemeket, mert ezekből legfeljebb annyi 
állapítható meg, hogy ez a kor gyakorta fordult az ilyenfajta 
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témákhoz, amelyeknek belső összefüggéseit éppen az ízlésbeli, 
felfogásbeli következetlenség inkább elfedni látszik. A herderi 
inspiráció és az Osszián-kultusz önmagában véve nem magyarázza 
e jelenség gondolati hátterét sem, ehhez hatásuk sem elég mély, 
sem kellőképpen végiggondolt nem volt, irodalmi tudatunk ak-
kori állapotában nem is igen lehetett. Ezért szükséges átfogóbb 
irányzatok idevágó tanulságait is felidéznünk. 

A szentimentalizmus az egyik ilyen stílusirány. Persze a szenti-
mentalizmus alkotásaiban hiába keresnők a népiesség könnyen 
felismerhető motívumait. Közvetlen, az újfajta természetszem-
lélet, az idilli, munkásélet jelenetei, a bukolikus költészet hagyomá-
nyainak átszivárgása nyilván adhat olyan alapot, amelyből a 
népies jellegű témák iránti érdeklődés levezethető. Ám merőben 
logikai módszerek segítségével teremtett ilynémű kapcsolatok, 
noha bizonyíthatók, nem eléggé meggyőzőek. Hivatkozhat-
nánk arra, hogy nálunk az úgynevezett patriarkális népiesség -
Orczy Lőrinc egyes költeményei - bizonyos jegyei, könnyebben 
visszavezethetők (mint erre már céloztunk) egy félreismert 
rousseau-i szemléletre, mintsem Herder ösztönzésére, s hogy a 
bukolikus hagyomány átalakulhat a falusi életet felidéző tájfestő 
költészetté, pl. Thomson híres Év.szakaiban. Ezen az úton azonban 
mégsem jutnánk túlságosan messzire. Jelentős, hatékony művé
szeti törekvések akkor bizonyulnak igazán tartósnak, ha az ízlés-
ben, vagy ha úgy tetszik, az irodalommal szemben táplált igények-
ben következik be eréSteljes változás. S bár a szentimentalizmus 
tudatosan nem szakít a klasszicizáló poétikai normákkal, sőt szá-
mos szálon ezekhez kötődik, mégis az ezektől eltérő művész 
gyakorlatának egyes elemeivel tölt be olyan megújító szerepet, 
ami a romantika felé vezető (benne a népies) irányok befogadá-
sára a lelkeket megtermékenyíti. Ezért csak mellékesen utalunk 
az Osszián érzelmességére. A szentimentalizmus az irodalmi ábrá-
zolás határainak kiterjesztésével nyit utakat. 

Több ízben említi a szakirodalom a népies törekvések profán 
jellegébéSl adódó vonásait. A profán jelzéS, mint sajnos az irodalmi 
terminusok nem kis része, a szóhasználatban többértelmű. Jelenti 
egyebek közt azt, hogy az adott mű nem egyházi, hanem világi 
jellegű, de jelenthet olyasmit is, amit másként vulgárisnak szok-
tunk monda.ni, vagy egyáltalán a bevett irodalmi normáktól 
távolabbi irodalmi produktumot, sőt olykor a vaskosabb-
csintalanabb népi-szórakoztató, populáris műfajokat is illetik 
ezzel az elnevezéssel. Nyilvánvaló, hogy a szentimentalizmusra 
értelemszerűen egyik változat sem illik (a világi jelleg külön 
hangsúlyozása ez idő tájt már szószaporítás), s mégis valahol ezt a 
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vonatkozást szükséges megragadnunk. A szentimentalizmus alap-
jellegzetességei közé tartozik egyfajta kötetlenségigény, a szjgorú 
poétikai kötöttségek feloldásának szándéka, a személyiség elő
térbe helyezése, s ennek kifejezéseként a szerelem témájának 
kultusza, s az érzelmi megnyilvánulások részlotozőbb s egyúttal 
szabadabb festése, s a vallomásokból következő őszinteség nemcsak 
tényszerű, hanem szinte már esztétikai normának számító köve-
telménye. S mindenekfölött - ebben az összefüggésben is hang-
súlyozandó - a témakör kiszélesítése, az egyszerűbb, polgári 
életviszonyok ábrázolása irányában, a természetes, társadalmi 
előitéletektfü meg nem rontott emberi érzelmekre alapozva. 
A szentimentális konfliktus (az emberi érzelmek szabadsága és a 
társadalmi erkölcsök ellentmondása) a maga egyöntetűségével és 
hangulati egysíkúságával elfedi az itt megnyilvánuló ízlés, szaba-
dabb gondolkodás, a kitárulkozás és a természetes egyszerűség 
azon új vonásait, amelyek a népi eredetű formák kedvelésére már 
a romantika kezdetén a lelkeket áthangolják. 

A szentimentális ízlésnek ezeket a kiá.gazásait persze motiviku-
san is nyomon lehetne követni, de ezek inkább az érintkezés 
felületi pontjait mutatnák meg. Lényegesebbnek érezzük a 
hagyománynak, mégpedig a világirodalmi tradícióknak azokat a 
vonásait, amelyek nem kis részben járultak hozzá a zsánerműfajok 
kialakulásához, amelyek különböző változatokban, •erses élet-
képekben például, hosszú időn át jellegzetes hordozói rnltak a 
népies törekvéseknek. Gondolok itt a tanítómesék ősi, de ebben 
az időszakban főként La Fontaine munkásságától inspirált vál-
tozatára. Pétzeli József A király és kapás című meséje egyébként 
stílusát és hangulatát tekintve is kiváló, szinte eredetiségre valló 
alkotás, s tanulsága még valami komoly-tréfás, költői leleményt 
mutató könnyed közvetlenséggel szól: 

Ti is, lyányok, ebben restek ne·Iegyetek, 
Szembetűnő példát sőt abban tegyetek, 
Hogy hazudott a vén utolsó szavában, 
Mert a rátok költ pénz nem hull a Dunában. 

Már-már a reformkori zsánerképek hangulatát idézi, Czuczor 
és Garay hasonnemű költeményeire emlékeztetően Verseghy 
Ferencnek a hasonló című La Fontaine-mesét ügyesen a<laptáló 
verse (A tejáruló menyecske). „Örzsike, kit nemrég elvett egy 
nyalka suhancár ... " ügyes, jó, az átköltésben a fordítás szigorú 
kötöttségein felülomelkedő, a téma hangulatát eredetien újra-
fogalmazó versindítás talán nem éppen véleletlenül emlékeztet 
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Fazekas Lúdas Matyijára. A mese, mint inspiráló tényező itt is 
felbukkan, noha ősibb, nem műköltői feldolgozás szer inti változat-
ban. A Lúd~ Matyi, műfajánál fogva nemcsak stiluselemeivel, 
hanem összefüggőbb valóságával avatja költői témává a népélet 
egyik sajátságos rétegét. 

Hogy az elbeszélő költemény anyagának milyen atmoszféra-
teremtő ereje van, azt bizonyítja, hogy a hexameteres versformát 
a maga szolgálatára kényszeríti . Fazekasnak, népies színezetű 
dalaiban, miként másoknak sem, nem sikerült a témán és a stílus-
elemeken kívül igazán és lényegéLen népiessé avatni ezeket a 
költeményeket. Hozzájárul e körülményhez az is, hogy a dal-
szerű jelleghez bonyolultabb strófaszerkezetek társulnak, s dal-
lamaik, mint zenei minták (akár tudatosan alkalmaznak ilyeneket, 
akár pusztán ritmusérzéküket befolyásolják) nemzetközi erede-
tűek, folklórelemeik sok helyről és különböző korokból és réte-
gekből integrálódnak, s éppen a magyar sajátosságok ismeretlenek 
ekkoriban. Tény tehát, hogy ilyen és más okokból eredően a 
„népbéli dalok" esztétikai ér tékeinek csak egyik, a kor poétikájá-
nak szabályaival összeegyeztethető részével hatnak, mégpedig a 
külsődleges, olykor inkább csak képzelt, mint valóságos költe-
ménybeli helyzeteket, érzés- és sz6lástípusokat sugallva. Mindez 
persze mit sem von le abból a gondolati-tartalmi eredményből, 
hogy pl. Fazekas őszinte érdeklődéssel fordult a népélet jelenségei, 
a nép örömei, gondjai felé. A magyar felvilágosodás plebejus 
vonulata, egységes irodalmi élet hiányában, a polgári-kispolgári 
rétegek csekély társadalmi súlyából eredően, a vidékiesség körül-
ményei közt nem tudott kialakulni. Mert különben Csokonai 
impozáns, de torzónak maradt életműve s Fazekas jelentős, de 
szerényebb munkássága egyként bizonyíthatná, hogy a felvilágo-
sodás eszmevilágának legmagasabb szintje, gondolati telítettsége 
meghatározott társadalmi körülmények között szükségképpen 
érintkezik demokratikus, s nálunk paraszti-népies színezetű 
törekvésekkel, a „negyedik rend" látensen jelenlevő vágyaival, 
mesékben, dalokban, jelképekben szublimáJt történelmi tapasz-
talataival, igényeivel, vágyaival, nosztalgiáival. 

A lefojtottságon, s az ebből eredő kompromisszumokon is átüt, 
átsugárzik a tendenciák ereje. Bizonyára nyugodtan támaszkod-
hatunk Fazekas monográfusának, J ulow Viktornak a kutatásaira, 
aki feltárja a Lúdas Matyi történetét befolyásoló mesemotívumo-
kat, egészen az idők távoli ködébe vesző asszír forrásokig.11 

11 Julow Viktor: A nippuri szegény ember meséje és a Lúdas Matyi ó-ro-
mániai népmese-mintájának kérdése. ItK 1963. 678 - 690. 

842 



Fazekas személyes körülményeiből, világnézetének jellegéből, 
Magyarország politikai állapotából egyébként következik, hogy a 
költő olyan radikális demokratizmust, mint ami témájában lá-
tensen benne van, tudatosan nem képviselhetett. Ezért kézen-
fekvő az a költői fogás, amely a történet szempontjából alig észre-
vehetően ugyan, az eseményeket a korábbi századokba helyezve 
csökkenti a tanulság aktualitását. A műben rejlő gyujtóanyagok 
veszélyessége azonban még így is elég nyilvánvaló lehetett, amit az 
a tény is hizonyít, hogy ha Kerekes Bécsben saját kezdeményezé-
sére ki nem adja, Fazekas aligha gondolt volna munkájának ki-
nyomtatására. Am ez a fajta óvatosság, alaposabb stíluselemzés 
után feleslegesnek bizonyul, hiszen a Ludas Matyi újdonsága, 
stílusának és szemléletének demokratizmusa nem a számos mese-
variáns egyikének narratív elemeivel, epikumának logikájával hat, 
hanem azzal a miliővel amelyet megjelenít. Ha feltételeznők 
ugyanis a történelmi érzék teljes h1ányát, mint szubjektív ténye-
zőt, s a feudális életmód történelmi változatlanságát, mint relatíve 
igaz adottságot, még akkor is bizonyos, hogy a para.sztsuhanc 
alakja, a döbrögi vásár könnyen felidézhető látványa akarva-
akaratlanul a korabeli Magyarország valóságát asszociálja. 

E ponton kapcsolódik a tárgyhoz egy láthatatlan áramlás, 
mégpedig egyebek között az a populáris olvasmányanyag, amely-
ről a prózai művek kapcsán esett szó. Az olyanfajta történetek 
például, mint az Eule.nspiegel alakját népszerfisítő Suszter Lipli 
esetei, nyilván (más, ehhez hasonló történetekkel, anekdotákkal) 
jeleznek is, de serkentenek is egyfajta érdeklődést, különösképpen 
akkor , ha meggondoljuk, hogy az íratlan vagy elkallódott hagyo-
mánynak is lehetett szerepe ekkoriban. Más tárgykört érintve arra 
is gondolhatunk, hogy Magyarországon, a városiasság hiányában 
nem alakulhattak a népi művészet egyes ágazatai, nem annyira 
az igények, mint inkább a lehetőségek nemléte miatt. Bizonyos 
gazdasági-kereskedelmi centn1mok, amelyek körül a művelődés 
fórumai tömörülnek, létrehozzák a maguk tömeghatásra törekvő, 
szélesebb rétegeket sajátos eszközökkel mulattató vulgáris műfa
jaikat, amelyeket a maga céljaira a „fentebb" míívészet is átvesz, 
illetve e valóságközeli közegből, mint gazdag forrásból merít. Olyan-
fajta mű vészi jelenségekre utalhatunk, mint a commedia dell' arte, 
vagy a szintén a köztereken, vásárokon előadott jelenetekkel 
kapcsolatot tartó bécsi népszínmű sajátos motívumvilága. Az itt 
megnyi lvánuló plebejus tendenciák voltaképpen a középkorba 
nyúlnak vissza, a tréfák, a fablieau-k, mesék, anekdoták, ezek 
ismétlődő, azonos figurái, helyzetei nélkül, mutatis mutandis, 
különböző nagyságt·endű alkotók (Shakespeare-től kezdve Gol-
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donin át Nestroyig) műveinek nem jelentéktelen sajátosságai aligha 
lennének érthetők. 

Nálunk ez a típusú népi, vagy néphez szóló művészet nem 
tudott, a társadalmi fejlődés megakadása, a korai polgárosodás 
elmaradása miatt, meggyökeresedni. Ez is hozzájárult persze a 
népiesség „falusi" jellegéhez, amit még külön táplált a roma,ntika 
vonzódása később, a szentimentalizmusé pedig ekkoriban, a 
természet és a táj iránt, az érintetlen, az eredeti, idilli életformá-
hoz. A hagyományosság, a nemzeti karakter keresése a régiségben 
pedig szükségképpen az egyszerűbb állapotok, tehát az agrár-
jelleg{i közösségek kultúrájához, a folklórhoz vezetett. Ez az 
áramlat azonban a fejlettebb országokban természetszerűen talál-
kozott a kultúra egyéb, nem falusi eredetű plebejus formáiva l. 
Bizonyos nyomokban a jelenség nálunk is megfigyelhető, ám 
iga.zában nem tudott jellemző lenni . A Csokonainál többektől 
kárhoztatott diákhumor és vaskosság éppen a népi eredetű, de 
, témakörében némiképp urbanizált népszerű, irodalmivá alakulni 
nem tudó profán nyelvi és stílusréteg erre utal, csakúgy, mint 
ahogy nem találhatott követőkre, s nem kaphatott f6rumot az a 
sajátos vígjátéktípus, amellyel a Karnyónéban kísérletezett, pedig 
ez a népi elemekkel átszőtt alkotás már a városi polgárokat figu-
rázza ki, nem kevés plebejus kárörömmel, s a mesék csodáit 
bátran segítségül hívó játékossággal. A tömérdek, jórészt barokk-
allegorizáló iskoladráma között, amely avult és a nyilvánosságot 
kirekesztő forma végképp elveszti jelentőségét. azért akadtak (s 
Csokonai, helyzetéből eredően e hagyományhoz is kapcsolódott, 
jobb híján) populárisabb komédiák fránti igényt jelzők (Moliere-
adaptációtól a hagyományos a.sszonycsúfoló zsánerképekig). 
A plebejus tudatosság és a folklór azonba.u akkor még, művészileg 
termékenyen csak kivételes pillanatokban találkozhatott. 

Szükségtelen hangsúlyozni, hogy éppen e találkozás adná a 
népiesség mélyebb, stílváltozatnál teljesebb értelmét. Ezzel kap-
csolatosan bukkan fel a kérdés, hogy a felsorolt előzmények vala-
milyen módon beleömlenek-e abba a folyamatba, amely Petőfi 
és Arany költészetében, J ókai és Mikszáth prózájának bizonyos 
elemeiben teljesedik ki? A válasz e kérdésre nyilván nem lehet 
egyértelműen igenlő vagy tagadó. Kétségtelen ugyanis, hogy az 
úgynevezett patriarkálís népiesség szemléletileg szembenáll e ki-
teljesedett népiességgel, ízlésbelileg azonban (ha a Gvadányi-
értékelésekre gondolunk) Petőfi és Arany jóindulattal szemléli ezt 
a jelenséget, sőt, Aranynak a populáris irodalom ifjúkora szellemi 
táplálékai közé tartozott. Kétségtelen azonban, hogy ez a köz-
vetett módon jelentősebb szellemi hatásoktól inspirált (Rousseau, 
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Herder) tájékozódás a hagyományosság irányában, s a populáris 
igényekben rejlő, de szellemi horizontjának szűkössége miatt a 
provincializmustól szabadulni nem tudó valóságközelség ebben a 
formájában hamarosan túlhaladottá válik. Annyi mindenképpen 
elavul, ami a témákban és az írói-költői célzatban megnyilvánul. 
Megőrzésre méltónak bizonyul viszont a művészi igény több 
lényeges vonása, mint például a paraszti-vidéki miliő, mint költői 
tárgy, az egyszerűség, mint művészi követelmény, a popularitás, 
mint szélesebb körök érdeklődésére való számítás, továbbá a 
nemzeti színezet eleinte formálisan értelmezett, később mind-
inkább felismert, esztétikailag és politikailag egyaránt kifejtett és 
vitatott problémája. 

A fordulat valahol a tízes - húszas évek fordulója táján érzé-
kelhető. Összefügg ez a tény a romantika térhódításával s a ha-
gyomány és a népi kultúra a műköltészetben is hasznosítható esz-
tétikai tanulságaival. Persze hiba lenne, ha csak az elméleti jel-
legű írásokban keresnők ennek nyomát, noha a népi művészet, 
költészet emlegetése még olyan összefüggésekben is előfordul, 
amelyek első pillantásra meglepőek. Például ilyen hellenisztikus-
klasszicizáló i)oétikai eszmefuttatásban, mint a Tudományos Gyűj
teményben megjelent A költőnek remekpéldáiról különösen Pindar-
ról, s Pindarnak V ersmértékeiről (Tóth László) olvashatjuk : „A 
Magyaroknak igen sok köz dalja ik (scolia) vagynak, mellyek való-
ban Anacreoni kedvességet lehellenek, s annál inkább megérdemel-
nék, hogy összveszedje őket valaki, mivel többnyire együgyűek 
(sőt a Csere-háton asszonyok, s leányok) által szereztetnek, s a 
nemzetnek gyermekkori bélyegét a legtisztábban adják elő." Ez-
után egy sajátos gondolat következik, amelynek értelmében, Me-
nenius Agrippa hasonlatának szellemében, a nép a Tudós-rend és a 
Véd-kar (a fő és a végtagok) között foglal változatlan helyet, s 
ezért őrzője a nemzet eredeti tulajdonságainak. Hogy ez a gondo-
lat a Herder-féle organikus fejlődés-elmélet egy változata, ezt a 
következő mondatok kétségtelenné teszik: „Valamint egy ember, 
úgy egész nemzet is bizonyos élet-szakaszokon megyen keresztül, 
melly a személybeli bélyeget csak módosítja, de egészen el nem 
törli. Róma még férfiúi érettségében is (Caesar idejében) nevel 
Brutusokat épen {1gy, mint gyermekkorában a királyok alatt. "12 

Az értekezés szeszélyes gondolatmenete lehetővé teszi, hogy az 
eszmefuttatás Pindarosztól és Pindarosz versmértékeitől messze 
elkanyarodjék, s számunkra éppen ezek a kitérők tanulságosak, 
mert bennük e kor néhány jellegzetes irodalmi nézete tükröződik. 

12 Tudományos Gyűjtemény 1818. VI. 
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Úgy tetszik, hogy ez az írás a maga módján a Herder-féle jóslatra 
is reagál e szavakkal: „A nemzeti bélyeget nem a nemzetnek magá-
val öszve hasonlításából ismeri meg, mert ez csak a tökéletesedés-
nek mértéke, ami pedig nem korcsosodás - hanem úgy, ha azon 
nemzetnek históriáját más nemzetek históriájokkal vetjük öszve. 
Így pedig, ha a Magyar változottnak tetszik, változtak mellette 
egyéb nemzetek is, hála a század Geniusának érette! Miért ne futna 
azért a Magyar még tovább is versent másokkal~" Érdekesnek 
mutatkoznak azok a gondolatok is, amelyek a görögség iránti von-
zódást az emberiség gyermekkorának üdeségével okolják: „Azon-
ban nem mindenkor azért gyönyörködtet bennünket, amit a Gö-
rögöknél találunk, mert az ki mondhatatlan s hasonlíthatatlan 
szépség . .. hanem hogy abban az emberiség gyermek-korának me-
rész, mégis őszinte, pajkos, de nem gonosz, s gyakran szilaj, amel-
lett ártatlan kicsapongásait szeretjük. " E megfigyeléshez már 
szinte természetszerűen - Kölcsey nagyszabású tanulmányát elő
revetítően - csatlakozik az a felismerés, hogy mi „nem dicseked-
hetünk semmi ollyan maradványokkal, mellyek nemzetünk gyer-
mekkorát bélyegeznék: eltörlötték azokat Európának tudatlan 
századi!" A görögség ilyen értelmű, tehát egyfajta általánosabb 
érvényű példaként való emlegetése kizárja a szolgai másolást, a 
pusztán formális jegyek utánzását. A példa felhasználása és gyü-
mölcsöztetése, ma már kétségbe vonhatóan, de ekkoriban 
még a magyar költői gyakorlattól is támogatott módon, de 
mindenképpen a honi irodalom szemszögéből és szükségletei sze-
rint indokolt, „mert a Magyarnak eleven elméssége, s tüzes képző 
tehetsége sok Pindarral versent repülő költőket teremthetne" .13 

Annyi bizonyos, hogy ez a gondolkozásmód már nem fejthető meg 
a xvm. századi klasszicizmus poétikai normáiból kiindulva. An-
nál is inkább nem, mert ez idő tájt mind világosabbá válik az az 
átmenet, amely a romantika irányába vezet. A Tudományos Gyűj
teményben ekkoriban többször is előbukkant Kant neve (például 
a magyar iskoláztatásról szóló egyik írásban odavetve a Ding an 
Sich fogalmának magyarázatát}, ami önmagában véve nem lenne 
figyelemre méltó, annál inkább abban a vonatkozásban, hogy Kant 
Kritik der aesthetisclien Urtheilslcraft c. munkájának Vom intel-
lectitellen Interesse am Schönen e:. fejezetének gondolatmenete ösz-
szefüggésbe kerül Schiller fejtegetéseivel ( Über naive und senti-
mentalische Dichtung), mégpedig az egyszer('-Ség esztétikai követel-
ménye kapcsán. Az egyszerűség igen nehezen megvalósítható 
eszmény, s szinte közhelyszerű ma már az e korban hangoztatott, 

ia Tudományos Gyűjtemény 1818. II. 
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kettős figyelmeztetés, melynek értelmében Ó>akodn1 kell a közön-
ségességtől ugyanúgy, mint a fellengzősségtó1, különosen a költé-
szet bizonyos nemeiben, „melyek a természetes egyszeruség nélkül 
semmi képpen el nem lehetnek, és belső tulajdonságaik szerént 
soha fellengezők nem lehetnek p. o. a köznép énekek (Volkslied) 
... ". Persze az nyilvánvaló, hogy a klasszicizáló hagyomány ér-
telmében szinte még a romantika vonatkozásában is a. görög--.ég 
a példa (ennek a sajátos ízlésbeli összefüggésnek a jegyében kérheti 
a romantikus Kisfaludy Károly Vörösmartytól a „graccizmusok " 
alkalmazását). A „romántos" költészet számos lényeges >onásá-
nak felismerése keveredik persze a romantika kedvelt témái>al, 
s így a konkrét m(ivészeti jelenség meglehetősen időtlen alakot ölt 
(szükségszer1i, a stílus még alakuló jellegéből következő hiányai-
val szándéktalanul is cáfolva a másfél évszázad múltán is emlege-
tett „örök" romantika elvét). 

A romantika általános történeti és esztétikai kérdéseitől azon-
ban, mint nem ide tartozóktól, el kell kanyarodnunk. A romantika 
számos jellemvonása közül ugyanis csak néhány az, ami a népies-
ség kialakulását segíti elő. Így például, egybehangzóan a francia 
forradalomban és a napóleoni hábort'.1kban végbemenő történelmi 
folyamatokkal, a tömeges történelmi élmény, valamint gazdasági-
tudati jelenségként a „nemzetiség" vonásai. Ebből eredően kerül-
nek előtérbe a történelemszemléletnek a polgári nemzetfogalmat 
igazoló (színezetében nem mindig progresszív) összefüggései, s a 
nép politikai és a népi kultúra művészeti fogalma, továbbá a „cou-
leur locale" igénye mint a helyi (s benne nemzeti, társadalmi, táj -
jellegű, lokális, folklorisztikus) karaktert biztosító tényező. Mind-
amellett tudnunk kell, hogy amit (els6sorban a kelet -európai iro-
dalmakra vonatkoztatva) népiességnek nevezünk, egyben az iro-
dalom fejlődésének történelmileg tartós tendenciáját is kifejezi, s 
így a romantikához annyiban kapcsolódik, amennyiben az ott ki-
alakuló, társadalmi-történelmi körülményektől meghatározot t 
egyéb törekvések e tendenciát aktivizálják, táplálják, kibontakoz-
tatják. Ezért válhat el nálunk, de másutt is később a népi-népies 
a romantikustól, s lehet realisztikus-realista kifejezésmód alapja, 
sőt mintha már a romantika művészeti stílusán belül is e lehetősé
geket sejtetné. Ugyanis lényegében véve egy demokratizálódási 
folyamatról van itt szó, tematikailag és ízlésbelileg egyaránt, s 
amit régebben egyszerűen - nyelvi vagy stílusjegyek alapján -
vernakulárisnak, profánnak emlegettünk, később a szélesebb ré-
tegek felé terjeszkedő össznemzeti irodalom legfontosabb eleme 
lesz. E folyamatot - nagyobb távlatú történetiségében - a re-
gény műfaja érzékelteti a legszemléletesebben. 
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A mi irodalmunkban a népiesség fejlődésének három fázisát 
szoktuk megkülönböztetni. Ez az általában elfogadott, bár külö-
nösképpen sehol sem rögzített felosztás lényegében helytálló. A 
XVIII. századi ilynémű irodalmi jelenségeket az előzmények közé 
soroljuk, amelyek főként a paraszti témák megjelenését jelzik, hol 
progresszívebb tartalmakkal társulva, hol pedig inkább provin-
ciális-patriarkális színezetet mutatva. Ezt a periódust követi a 
népi hagyomány esztétikai jelenMségének felismerése, jórészt a 
romantikus stílus keretében. Ez már tudatosabb, ízlésbelileg és 
teoretikusan egyaránt megfogalmazott törekvés ós összefügg a 
nemesi nemzetfogalom kitágítására irányuló politikai nézetekkel, 
de nem tartalmazza a nemesség alatti rétegek gondolatvilágát. 
Kölcseytől Vörösmartyig a népiességnek ez a változata dominál, 
a kisebb rendű s a náluk e témakörben voltaképpen otthonosabban 
mozgó költőket, írókat ezúttal nem említve. E szakaszt voltakép-
pen Erdélyi János pályakezdése zárja le, s az ő elméleti tanulmá-
nyai körvonalazzák az átmenet fontosabb kérdéseit, összegezik az 
elmúlt évtizedek tanulságait, s nyitnak utat a romantikán már túl-
lép() népies tendenciák számára. Erdélyi tevékenységének ezt a 
jellegét még az a körülmény sem érinti, hogy időben ez az átvezető 
szerep még akkor is érvényes, aniikor az új irány a költői gyakor-
latban már létrejött, a teória és a praxis ilyenfajta aszinkróniája 
nem ritkaság. Az irodalmi népiesség csúcsa - nen1 kell hangsú-
lyozni - esztétikai és szemléleti elemek egységében, a romantikát 
nem tagadva, de abból már kibontakozva, Petőfi és a fiatal Arany 
költészetében magasodik. 

Ha ezt a tagolást elfogadjuk, akkor most az első és a második 
periódus közötti átmenetet kell szemügyre vennünk. Mint a ki-
választott nézetekből, jelenségekből is lát ható, ezt az átmenetet, 
vagy, ha úgy tetszik, korszakolást nem az irodalomtörténeti rend-
szerezés kényszere hozta létre, hanem valóságos fejlődési folyamat 
eredménye. I smeretes a XVIII. századi gyűjtő tevékenység (a ha-
gyományt reprezentáló emlékeké s a népi eredetűeké), s az a ter-
minológiai bizonytalanság, amelyet Horváth János is említ a né-
pieEségről szóló monográfiájában. Az indíték s azt fejtegető teória 
idegen eredetére utal a Volkslieder elnevezés átvétele magyar szö-
vegben, amelyet magyar végződéssel ellátva Csokonai „Volkslie-
dek"-nek nevez. A későbbiekben különböző körülírások következ-
nek, mint a „köz énekek", „magyar népbeli dalok", „köznép dal-
lai ", továbbá parasztdal, pórdal, sőt „köznép énekiek" (így), 
míg végre aztán 1818-ban, a Hasznos Mulatságokban felbukkan a 
„nép-dal" kifejezés, persze nem döntve el azonnal az elnevezés 
problémáját. Irodalmi életünk s egyáltalán kultmális viszonyaink 
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akkori állapotában persze az elnevezés bizonytalansága önmagá-
ban véve nem hogy nem meglepő, hanem természetes jelenség. Ami 
itt figyelemre méltó, az az elnevezés alkotóelemeinek alakulása 
mögött meghúzódó szemlélet és annak változatai, to"t"ábbá az az 
irodalmi gyakorlat, amely valamilyen módon a különböző felfo-
gásokat, amelyek a terminológiában tükröződnek, indokolja és 
hitelesíti. 

Az említett sorozatban közös elem az ének, illetve a dal kifeje-
zés jelenléte. Érdekes lenne végiggondolni e jelenség okait és kö-
vetkezményeit. Az okok között valószínűleg az a körülmény is sze-
repet játszik, hogy a népi költészet egyes műformái (pl. az epika) 
a régebbi múJtban, ősibb viszonyok között voltak elevenek, a 
hosszabb, mondaköröket egységbe foglaló alkotásokat ekkor is, 
de még a tizenkilencedik századbf!.n is csak rekonstrukció segítsé-
gével lehet megmenteni a feledéstől Ezzel szemben a népdal, a 
paraszti-vidéki életforma konzerváló erejénél fogva Európában 
még mindenütt, az elmaradottabb országokban pedig szinte érin-
tetlenül vii-ágzik (ilyen értelemben sem véletlen Goethe érdeklő
dése a kelet-európai, ldváltképpen a szerb népdal iránt). Magyar-
országon ez a. körülmény találkozik egy az irodalmunk: jellegében 
rejlő meghatározottsággal, azzal tudniillik, hogy a líra (noha még 
távolról sem tölt be reprezentatív szerepet) mindenesetre fejlet-
tebb, eszköztára kialakultabb, s jövendőjét tekintve ígéretesebb, 
míg, mint ez köztudomású, színi kultúránk gyakorlatilag nincsen, 
prózánk pedig a fordítások, adaptációk időszakában meglehetősen 
kezdetleges állapotban van. E tények következtében s különös-
képpen a később, a líra és a verses míífajok fokozódó előretörése 
eredményeként ez az jndokolható egyoldalúság mondhatnók tör-
vényerőre emelkedett, s így például Horváth János praktikus okok-
ból is (érdeklődése szerint), de meggyőződésből is a népiesség kér-
dését főképp abban látja, hogy milyen körüJmények között, mi-
lyen mértékben, milyen esztétikai értékeket teremtve vonul be a 
népdal irodalmunkba. 

Ez a felfogás egyébként mindmáig nem változott jelentősen, a 
különbség jórészt annyi, hogy az egyes korszakokban, Petőfi és 
Arany felé haladva mindinkább előtérbe kerülnek a népies tenden-
ciák szemléleti-politikai vonatkozásai, a nép iránti érdeklődéstől 
kezdve a sorsa iránti részvétig, majd a történelmi kiUdetésével 
azonosuló plebejus-demokratikus látásmódig. Aligha tagadható 
ennek a felfogásnak a lényeget érintő kérdésekben megnyilvánuJó 
igazsága. Ám ugyanehhez a gondolatmenethez hozzákapcsolódik 
egy másik: a népiesség és a realizmus összefüggése. S itt, ezen a 
ponton már csak módszertani megfontolásokból is, a vizsgálódá~ok 
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körét a lírai műfajokon túli területekre is szükséges kiterjeszteni. 
Az előbbiekben már körvonalaztunk néhány olyan területet, ahol 
a profán, a plebejus, a demokratikus jegyek kimutathatók, még-
pedig már a kezdetlegesebb, még csak eredetinek sem mondható 
irodalmi kísérletek szférájában. A későbbi évtizedekben sem túlsá-
gosan nehéz párhuzamos jelenségekre találni, hiszen aligha két-
séges, hogy például a Csongor és Tündében több van a régi profán 
hagyományból és a kor népiességéMl s a „tündérezés" következ-
ményeként a népies elemekkel átszőtt romantikából, mint Kis-
faludy Károly egyszerűbb, a dalszerűség kereteiben megmaradó 
népdalaiban. Ugyaiúgy valószínű az is, hogy a főként a dráma-
írá'8ra jellemző „vár és kunyhó", „főúr és pór" motívumok erő
teljesebben táplálják majd a negyvenes évek plebejus demokratiz-
musát, mint a folklórból merített stíluselemek önmagukban véve, 
noha ezek sokszor hitelesebbnek vagy, ha úgy tetszik, „népiesebb " -
nek látszanak. 

~fost azonban még nem ezek a legfőbb kérdések. Kultsár Ist-
vánnak a Hasznos Mitlatságok 1818-as évfolyamában közzétett 
fellúvása nagyobb sikerrel járt, mint az előbbiek, bár nyilván nem 
megfogalmazásának tök6lye miatt, hanem azért, mert megérett 
az idő a népi motívumok befogadására. A gyakorlat egyébként még 
ekkortájt is az, hogy a népi s az egyszerűen populáris nem válik 
el egy mástól, tehát ízlésbelileg és a felfogás tekintetében a távol-
ság a népiesség első periódusától még nem túlságosan nagy. Új 
vonás az, hogy mindinkább terjed a „műnépdal" alkotásának 
szokása, részben oly módon, hogy mintegy eredetinek tetsző da-
lo kba szőnek műköltői motívumokat (Kováts József és mások), 
l'é.->zben pedig a népdal formai sajátosságainak felhasználásával 
írnak hangulatukban a népdalra emlékeztető, de nyelvi anyagukat 
tekintve a kor költői frazeológiáján a lapuló költeményeket. Kis-
faludy K ároly dala i is ilyenformák, bár meg kell állapítanunk, 
hogy ő a természetességet, könnyedséget, egyszerűséget meg tudta 
valósítani dalaiban, tehát a népdal egyik legfontosabb titkát jól 
fejtette meg. Kölcseynek ez, noha alaposabb és mélyrehatóbb ta-
nulmányokat végzett, már jóval kevésbé sikerült, egyébként ért-
hető, hogy a költői nyelvéből logikusan következő „nemesítési" 
kísérletei és elvei gátolták elméleti felismeréseinek a költői gyakor -
la.tban való kipróbálását. A népdalból elvonható formai törvények-
nek műköltészeti felhasználása, minden irodalmilag fontos vonása 
mellett, egy jellegzetes és szükségszerű félreértésen alapult. 
Költőink ugyanis akkoriban a közvetlen kapcsolatot keresték a 

népdalban megnyilvánuló műfaji sajátosságok és a műköltészet 
között. Így azután a természeti képpel való versindítása, ismétlés, 
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refrénszerű strófazárás, valamiféle idilli helyzet, felvillanó életkép , 
egyszerű érzés dalba foglalása voltaképpen ki is merítette azokat a 
formai kellékeket, amelyek az ilyen típusú dalokra jellemzőek vol-
tak. Kölcsey, amikor töprengve a népdal tónját találgatja, első
sorban a versépítkezés jellegzetességeit kutatja, a népdal formai 
építőelemeit. Stíluseszménye azonban ekkorra már annyira ki-
forrott, változhatatlan volt, hogy némileg elvont érzelmessége még 
ezekben a kísérleteiben is csak „a graecizmusok" hellén-szentimen-
tális modorában tudott mtgszólalni, s mondhatni csak az antikvi-
tásra utaló szavak és nevek maradnak el. A népdalstruktúra és az 
abba foglalt stílus, kifejezésmód jól mutatja, hogy miként talál-
kozott a népi hagyomány és a műköltéazet, s egyúttal e találkozás 
korlátozott lehetőségeit. Az irodalom „nemzeti" karaktere ez idő 
táj t téma- és formaelemekben jelentkezik, mint afféle „couleur 
locale", a kibontakozó romant ikus ars poetica szabályainak meg-
felelően, klasszicizáló-szentimentális stílusfordulatokkal elvegyül-
ten. A népköltészet annyira népi jellegű ebben a stílus- és témakör-
nyezetben, mint a késői pá.sztor Mohács mezején Kisfaludy elégiá-
jában, aki Thesszália tájain legalább oly hiteL:is, mint .\fohács kör-
nyékén. Ám fejlődéstörténetileg mégis ez a jelenség törvényszerű 
s példa arra, hogy műköltészeti irány és népkölté.::1zet kúzótt nem 
teremthető direkt, esztétikai kapcsolat. 

A népiesség egy többrétű irodalmi gyakorlat részeként fogható 
csak fel ebben a periódusban. Az a sokfelől megnyilvánuló érdek-
lődés, amely pl. a népdalgyűjtés területén mutatkozik, egyszer-
smind azt is illusztrálja, hogy a hagyományosnak és a népinek he-
lye van a reformkor küszöbén kialakuló, a nemzeti irodalomról 
alkotott koncepciókban, de ekkor még nem önálló stílusirány, ha-
nem a történelmi színezetű, romantikus törekvések között elhe-
lyezkedő ízléstendencia. Természetesen e kezdeményezésekből nő 
majd ki a későbbiekben, de csak jelentős minőségi változások árán, 
egy önállósuló, a romantikus keretekből fokozatosan kilépő, a 
maga önálló formanyelvét is kialakító, realisztikus népiesség. En-
nek azonban még számos előzetes feltétele van. Ezek közé sorol-
ható például a prózában és a drámában is kialakuló zsánerképek 
sorozata, a romantikus regény népies színezetíl. epizódjainak foko-
zódó originalitása, a lírai műfajok differenciálódása, realitci.startal-
má.nak sfirűsödése (helyzetdalok, plebejus tárgyú kisepikai alko-
tások elszaporodása) . De talán a felsorolt, bár ki nem merített, je-
lenségeknél is fontosabb előfeltétel a neológia, a nyelvi és ízlés-
reform sikere után az irodalmi nyelv kifejezéskészletének a be-
szélt nyelvvel, benne a népi nyelvvel való kiegészülése, gazdago-
dása, szélesebb rétegekre támaszkodó, s jelentős irodalmi alkotá-
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sokban hitelesített kibontakoztatása. Ezt a folyamatot tetőzik be 
- még mindig az előfeltételek körében - a nemesi nemzetfoga-
lom politikai átalakulása, az „érdekegyesítés" programjában rejlő 
tematikai s a művészetben is megjelenő látásmódbeli következmé-
nyek. 

A század húszas éveiben ez a fejlődés még csak kibontakozóban 
van, s második fejlettebb, esztétikailag is tudatosabb szakaszába 
lép. Ez azonban eléggé észrevétlenül történjk, s hogy mégis van 
itt valamiféle határvonal, azt nem is annyira a népies hangütéslí 
irodalmi alkotások kézzelfogható változásai, mint inkább egyéb, 
egész irodalmunkra ható tényezők támasztják alá. Azok a sajátos-
ságok, amelyek a reformkort általában jellemzik. Az irodalom bel-
ső életét tekintve pedig a minden műfajban jelentkező romantikus 
stílus az, ami a népiesség karakterét, kialakulásának lehetőségeit 
megszabja. H a példát keresnénk e folyamat, egész irodalmunkra 
jellemző mikéntjére, akkor ezt a soron következő - s a húszas 
években meginduló - fejlődési periódust akár Vörösinarty mun-
kássága is jellemezhetné. A Csongor és Tünde népies mellékalakja.i 
csakúgy, mint A fátyol titkai helyzetkomikumának egyes elemei, 
a betyár-motívumok feltűnedezése kisepikájában, a népdal mo-
tívumok felbukkanása (Haj, száj, szem) dalszerű verseiben, a népi-
folklorisztikus elemek fantasztikus elbeszéléseiben s ennek humo-
ros vetülete A kecskebőr c. zsáner-novellájában. Vörösmarty mun-
kásságában ez a szín, talán hangsúlyozni sem kell, nem üt el mű
veinek romantikus karakterétől, hanem annak a kelet-európai, 
illetőleg magyar változatának jellege szerint, látszólag különböző 
tónusa ellenére, még szerves része. S ami áll Vörösmarty munkássá-
gára, az - mutatis mutandis - irodalmunk egészére vonatkoztat-
va is helytállónak mutatkozik. 

Az előzmények tehát ebbe az irányba vezetnek. Annak megálla-
pításához azonban, hogy a népiesség esetében nemcsak a népdal 
és az egyszerűbb hagyomány iránti érdeklődésről, majd ezek mind 
tökéletesebb utánzásáról és felhasználásáról van szó valamiféle 
etnikum önkifejezése érdekében, hanem a polgárosodás és a nem-
zetté alakulás történelmi menetében formálódó irodalom egyik 
jellegzetes (tartalmában demokratizálódó) aspektusáról - szüksé-
ges volt bizonyos összefüggések érzékeltetése vagy olykor csak 
sejtetése. E fejezet vége felé közeledve azt is meg kell említeni, 
hogy noha a húszas évek tudatosabb népiességét elsősorban eszté-
tikainak jellemeztük, ebben a művészi-formai érdeklődésben már 
benne van a népi kultúra társadalmi meghatározottságána.k fel-
ismerése is. A Tudományos GyWjteményben például Gaál György 
JJ1 éirchen der M agyaren c. mesegyűjteményének recenzense (Sze-
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rényi Vilmos) már azt fejtegeti, hogy a nemzeteknek általálxtn, 
de a nemzet „minden osztályainak" saját, az érzést, a. szellemet, 
a gondolkodásmódot kifejez() poézise van. Ezért jobb lett volna, 
írja a recenzens, ha a szerz() munkájának a „Volk.smarchen der 
Magyaren" címet adta volna. „A feljebb mondottakból önként 
következik : hogy a köznépnek is szintúgy vagyon a maga saját 
költfü bájvilága, hol az élet terheit feledve, vagy a kifakadás pont-
jára hágott érzeményeit ömledezteti; vagy peilig az édes csalatás 
ringató karjain tündér álmokC'a szenderedik. S mennél közelebb 
vannak az ezen osztályba tartozó személyek a természethez. poé-
ziájok annál több érdeklő vonásait tartja meg a múvészé!?ek ezen 
köz szülő anyjának, s örök utolérhetetlen példányának. "14 A ter-
mészet mint példa, a népköltészet mint a társadalmi hierarchia 
egyik rétegének (ki nem mondottan is a parasztságnak) sajátos 
művészete, a hagyományosabb esztétikai s a korszerűbb társadal-
mi gondolkodásnak ebben a jellegzetes együttesében benne rejle-
nek már a következ() 6vtizedekben elágazó fejlődésvonalak. 

14 Tudományos Gyűjtemóny. 1823. 1. 

853 





SZAUDER JÓZSEF 

ALAPPON ÉNEKE „A LÉLEK HALHATATLANSÁGÁ"-BAN 
ÉS AZ EDDA 

A z eszmei h1tllámhossz, a kontextus 

A lélek lwlhatallanságáuak már elég sok forrását fedezték fel , 
okkal, ok nélkül ahhoz, hogy a régimódi komparatisztikáuak a 
művet és költészetét egyszerű átvételekkel, a hatás fogalmán be-
lüli könyvelésekkel félremagyarázó eljárásait és a velük járó szem-
léletet ez alkalommal is komolyan kellene vennünk. Bármennyire 
is a megelőző irodalomból épül újabb instanciák sürgetésére a 
költemény, újabb poétikai funkciói következtében mérhetetlenül 
több, mint a költő ihletét és műveleteit mozgásba hozó, de velük 
sohasem azonosuló kulturális problémák vagy irodalmi olvasmány-
élmények összege, s Csokonainak erre a különösen eredetivé épít-
kező eljárására eléggé meggyőző bizonyítékokat tárhattam fel 
Az eslve és Az álom keletkezéséről szóló dolgozatomban. A hatás-
kutatásnak A lélek halhatatlansága azonban nemcsak úgy esett 
áldozatul, ahogy Karácsony Sándor egy tiltakozó elősza>ában le-
írta, hanem úgy is, hogy ahol a hatások nem kerültek szóba. 
gyakran vagy többnyire elhígult a poéma értelmezése és poétikai 
elemzése is. Fs mintha a hatások keresgélésének mecbanisztikt1s 
műveletét mellőzve, azt a gondot is elvetette volna magától a 
szakember, hogy a költő egy korszerű nagy eszme körül szerveződő 
s szubjektív valJomáserejű nagy költeményének az egykorú esz-
mei irányzatok és világképformáló költészeti tendenciák közt ki-
rajzolódó helyét is megkeresse, hangjának európai hullámhosszát 
is megtalálja. I gaz, a magyar irodalomban oly teoretikus elme, 
mint a németben Herder, nem sürgette a magasztos Lehrgedicht 
megírását a felvilágosodás mozgalmának kibontakozásával egy-
idejCíleg. Herder világosan szól a Fragmente zur deutschenLiteratur 
Dritte Sammlungjában: „jetzt lege ich einen Gegenstand vor, der 
ins AllerheiLigste der Dichtkunst gehört, und, wie ich glaube, 
würdig ist die gaoze Seele eines Genie's allgenugsam auszufüllen: 
es ist zwar bloss ein L eht"gedicht , aber ein Lehrgedicht dem selbst 
die epische, dramatische und lyrische Muse zujauchzen würde." 
Mivel - úgymond - a filozófiában a német Weltweisheit P latónt, 
Bacont és Locke-ot képes volt folytatni, tapasztalásaikat tudó-
sabbakká tenni, ideje volna, „dasa ein poetisches Gebtiude von dieser 
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Art ebenfalls auch das Denkmal unsres Volks und unsrer Zeit 
seyn könnte". A költ<S a spekulatív területen idegen marad, teszi 
hozzá, de ő magasabb eszmére gondol: „Aber clie philosophischen 
Erfahrungen, Mutmassungen und Hypothesen über die menschli-
che Seele: die sind aller Starke der Dichtkunst fahig, und aller ihrer 
Reize werth." Herder persze a lélek mindenféle képességének költői 
bemutatására lelkesít felszólításában, és mindenesetre „lerázva a 
szisztémák porát", de példái-Akenside, Young, Shakespeare, 
Klopstock- arra vallanak, hogy ama lírai tanköltemény-típusok-
nak széles körét húzta meg európai távlatban, amelybe a Csoko-
naié is beletartozott. 

Csokonai tankölteménye jóval később készült el, mint Herder 
felhívása elhangzott, még Chénier tanítókölteményeinek is fiata-
labb kortársa, míg Wordsworth Intimat-ions of Immortalityjától, 
mellyel időben egybeesik, szigorúbban felvilágosodott eszméi és 
poétikája révP.n erősen eltér. Ezzel a felvilágosodás eszmei mozgal-
mának · az· ő míívét meghatározó helyzeti különbségére tenném a 
.hangsúlyt, arra, ami a mű tendenciáit keletkezését<Sl eredően a 
.herderi op.timizmustól éppúgy elhatárolja, mint Chénier töretlen 
didakticizmusától és Wordsworth romantikájától. Nem célunk 
ugyan most a mű keletkezésének bonyolult folyamatát feltárni, 
ami külön tanulmányt igényel, de arra máris - és némiképp a 
lapp eredeti alakjának költői átformálása szempontjából is - ki 
kell térnünk, hogy a mű a jakobinus mozgalom elfojtása után meg-
er<Ss<Sdő egyházi reakció eszmei körülményei között, annak nyomá-
sa alatt született, igen kis részben korábbi darabok felhasználásával 
is arra adott válaszként, és geneziséből, mely nélkül esztétikai tel-
jesítménye is érthetetlen, éppen ezt a döntő mozzanatot hagyni ki 
legalábbis félrevezető. A mű soha nem nőtt volna meg a felvilágo-
.sodás eszmei krízisében is döntő etikai kérdéseknek ily átfogó vi-
tá.j ává, ellentmondásaiknak Vörösmartyig elhangzó diatribájává 
{„a gonoszoknak Tündölő napjaik kényekre forognak, Szabadon 
ferednek az ártatlan vérbe, S a szűzek erkölcsét nyerik érte bér-
.be ... Még is a boldogság mosolyog le rájok .. . "), azután pedig 
nem is a vallás, hanem a vallástörténet nagy víziójává, ha Csoko-
·nai nem abban a helyzetben, nem egyedül maradása mélypontján 
fordult volna szembe oly bátran, mint kevesen mások, az őt visz-
szaszorító, elnyomó, a gondolat szabadságát fojtogató ideológiával, 
ha nem saját félelmes magányát oldotta volna fel a consensus gen-
ti'wm néven régóta jól ismert istenérvvel, mikor így szólalt meg 
„szelíden, szabadon": „És most, hogy elhagytam az emberi nemet, 
Négy milliárd ember tölté be szívemet." 

1796-ban jelent meg az Elvesztett és A' viszszanyert Paraditsom 
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Bessenyei Sándor fordításában. Ennek a kassai kiadványnak a 
fordítás eleji üdvözlő költeményét az akkor Debrecenben plébá-
noskodó piarista Bielek László írta - ugyanaz, aki 1800-Lan 
Arany Gondolatokat adott ki A' mostani szabad gondolkozá.snak 
módja ellen és 1801-ben Vér Szeme a' ReUgiónak című könyvével 
támadott a felvilágosodás ellen - , s Miltonban természetesen a 
vallásos költőt emelve ki azt mondja, hogy Milton lelke most 
Bessenyei Sándorba költözött át (a vers dátuma: Debrecen, 1796. 
jan. 21.). Érdekesebb azonban, hogy a II. kötet elején viszont 
Debrecen, 1796. aug. 24-i dátumú és N. S. betűjelű hosszabb köl-
temény áll l\filton JJJlvesztett paradicsornáról. A versből következ-
tetve és figyelembe véve, hogy a könyv 44. lapján utalás esik a 
Nagy Sámuel fordította Sander-féle enciklopédiára, az N. S. betű
jel minden bizonnyal Nagy Sámuel személyét takarja, akinek ek-
korra bekövetkezett világnézeti fordulata valószínűvé is teszi az 
ilyenfajta vallásos szellemű együttműködést Bielek Lászlóval. 

Katolikus és protestáns hitvédelemnek a felekezeti ellentéteket 
mell6ző, egymás eltérő álláspontját kímélő mozdulatai, melyekkel 
erőiket a közös ellenség, a felvilágosodás radikális tanai ellen for-
dítják, meglepő kifejezésre jut Louis Racine De la religion című 
híres janzenista hitvéd6 tankölteményének közel egyidőben kato-
likus és protestáns részről való lefordításában. 1795-ben Pesten 
Szent-Györgyi Gelérd pálos szerzetes adta ki Jóutn elmélkedés a 
Religióról címen, gyöngyösies versekben, 1798-bau pedig Kováts 
József na-gy kőrösi prédikátor Komáromban sokkal szebb, helyen-
ként a Csokonai stílusának fo rmáiról árulkodó költői nyelven 
A' Vallás, avagy az iffjabb Racinnek a' vallásról irott munkája cím-
mel. Mindkettő erőteljesen bitvéd6 jellegű, még ha a debreceni 
Háló Kováts nem tudta is eltagadni a felvilágosodás némelyik jeles 
gondolkodója iránti vonzalmait. A támadá.s azonban minden olyan 
gondolkodó ellen irányul, aki Csokonai ekkori reflexióinak - és 
vele az érett és krízisébe hajló felvilágosodásnak - középpontjá-
ban állott. A VI. ének prózai bevezetője így ismerteti a m(í ten-
denciáját: „Minekutánna az első Énekben megvívtam az Isten-ta-
gadókkal, a' négy következendőkben pedig a' Deistákkal; ebben 
az utolsóban szembeszállok azokkal, kik tsak azért nem hisznek, 
mert a' bűnt és a' testiséget szeretik" (XI. 1.). 

A protestánsok maguk is készek meghátrálni a józan okosság 
tanításai elől: „a józan okosság ... olly homályosan felel, ha az én 
lelkemnek természetéről megkérdezem ... hogy ez által tudtomra 
a<lja egy isteni jelentésnek szükséges voltát", olvasni Kováts for-
dításának elöljáró beszédében; „ellenkező nélkül is akadhat a' gon-
dolkodó keresztyén ollyan nehézségekre a' mellyeken semmiképen 
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nem tud eligazodni" - írjaSzikszai György (A' ttn·méBZetié8 keresz-
tyén vallás VI. lapján). Haller Albertnek A' kijelentetett vallást 
Volter és más némely közelébb élt Hihetetlenkedők ellen védelmező 
Leveleit Űri Fülep Gábor 1798-ban, Kassán adja ki, azonosítva 
magát Hallernek - akinek e műve 1777-i - nemcsak Voltaire 
iránti tiszteletével, hanem a Voltaire „mérges és motskos" műve 
hatását ellensúlyozni akaró polémiájával. Ahogy Őri Fülep fordít-
ja, a könyv sikere annak köszönhet6, hogy Isten megoltalmazta 
némely hívét „ebben a' második Pogányság' elhatalmazásiínak 
idejében is" (elöljáró beszéd). 

Nem kell beszélni Bielek László már említett két, 1800-as és 
1801-es, valóban a „vérszemet kapott religió"-val támadó köny-
véről, annál fontosabb viszont e vázlatos áttekintést egy debre-
ceni szerző sikeres, rövid idő alatt két kiadásban is megjelent 
könyvével fejezni be, amelynek szinte reprezentatív szerep jut a 
katolikus és protestáns fél kölcsönös ellentétein magát túltevő és 
minden erővel a felvilágosodás m int közös ellenség ellen forduló 
reakcióban. Szikszai György, „a' debreceni Ref. Eklésiának egy-
gyik Prédikátora" előbb 1799-ben, majd 1804-ben adta ki Pesten a 
„magyar keresztyének számára és épületére" írt A' természeti és 
keresztyén Vallás című művét, amelyhez hasonló „előadása és 
oltalmaztatása" a keresztyén val1ásnak - a prezentáló Deáki 
István, prof. Szilágyi Gábor és prof. Kotsi Sebestyén István sze-
rint - ,.született nyelvünkönn nem Játtatott". Az Elöljáró Be-
széd szerint a szerző csonkának taláJta \olna munkáját, ha nem 
lett voJna tekintettel a keresztvén tudománv ellenzőinek kifo-
gásaira; nem is kívánta tehát a három keresztyén felekezet (kato-
likus, lutheránus, kálvinista) közt meglevő ellentéteket kiemelni, 
„inkább úgy írtam, min t ha ezek a' Felekezetek nem-is volnának 
a' Keresztyének között: abban meg ne ütközzön senki". Ha álta-
lában a keresztyén vaJJásról akart is írni, „e mellett ideje-is már, 
hogy ezek a' három keresztyén Felekezetek fel-ébredjenek, és az 
egymás' bántása helyett a' Naturalismusnak, Socinianismusnak 
Indifferentismusnak, Moralismusnak, Rationalismusnak vagy Phi-
losophasterismusnak, a' melylyek a' tiszta ker. Tudomány ellen 
törekednek, és a' mellyek ... ezen ker. Felekezetek között-is ... 
fejeket is emelgetik, meg-vetésébenn 's a' Keresztyén Tudomány-
nak óltalmazásában egygyé légyenek ... " (XI. 1.). A Philosophas-
terismus alá jegyzetet is illeszt : „ ... mikor valaki az ollyan emberi 
böltselkedést, mely a' Sz. Írás nélkül vagyon, rendkívül nagyra 
betsüli, az emberi nyomorult okosságnak felette sokat tulajdo-
nít ... " (Xl. J.). Bessenyein kívül ez időben e szavak senki másra 
nem illettek rá oly nagy mértékben, mint Csokonaira. Ő az, aki 
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akarva-akaratlanul üldözöttje e felekezetközi összefogásnak; s ő 
az, aki egy főrangú temetésénél mélyen „philosophaster" -ként vá-
laszol a támadóknak. 

Mindez együttvéve jelen van a mű genezisében. Tudatos nyugat-
európai tendenciák számbavétele nélkül, melyek Herder felszólítá-
saitól Chénier és Wordsworth műveiig vezettek, éppúgy ismeret-
len maradna az a kulturális és költészeti igény és hullámhossz, 
melyre Csokonai önálló s esztétikailag kiemelkedő válaszával rá-
hangolódik, mint ahogy Bessenyei küzdelmes világnézeti rend-
szeralkotásai, Pálóczi Horváth és Édes Gergely poémái, Háló 
Kováts Racine-fordítása és Csokonai belső előzményei nélkül épp 
az a hazai kontextus nem volna helyreállítható, melyből A lélek 
halhatatlansága nem az először kiejtett szó nyerseségével, hanem 
már éretten és tökéletes hangszereléssel válik ki, és mint ahogy a 
Bielek és Nagy Sámuel, majd a Racine-fordító Szent-Györgyi és 
Kováts közti egyetértés nélkül a felvilágosodás elleni támadásnak 
Bielek, Őri Fülep és Szikszai György könyveivel való kiszélesedé-
sét sem látnók világosan, mely utóbbi mozzanat bizonyosan meg-
előzte, éppen a világképet kikristályosítani sfügető instanciájával, 
a temetési versezetre való megrendelés alkalmi indítékát. 

Mindez állhat az egész műre, annak genezisére, de mennyiben 
jogosult alkalmazni arra a részletre, mely e dolgozatnak tárgya, a 
lappon imájára~ Úgy gondoljuk, hogy annak az eredeti költe-
ménynek, melyből Csokonai néhány jellegzetes mitológiai motívu-
mot vett át (megismerésünket egy nála eddig számba nem vett 
költészeti univerzumba való behatolásának tényével gazdagítva), 
a ma.gyar költő éppen azért transzponálta teljesen a témáját, hang-
nemét, stílusát, mert annak az eredetinek „ üzenete" nem vágott 
teljesen egybe sa.ját, va.Uástörténeti síkon vitázni és bizonyítani 
készülő mondanivalójával, és ez az átalakító művelet, mely külön-
ben egy „preromantikus" motívumot „szelídít vissza", ha úgy 
tetszik, kJasszicizál, érthetetlen marad az előbb elmondott kon-
textuális körülmények és egy oly szándék nélkül, mely az eredeti 
hősi tendenciájának éppen a mitológiai elem felfokozása érdeké-
ben való elszelíditését, visszaszorítását célozza. A kontextus és 
Csokonai saját hazai, vallástörténeti síkra terelt vitájának indíté-
kai nélkül még a „lappon imája" sem úgy készült volna el, ahogy 
ma olvassuk. 
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A lapp h6s mint irodalmi téma 

Csokonainak a „lappon érzését" előadó költeménybetéte a poé-
mának kiemelkedő szépségű részlete, és nem független attól a 
mozdulattól, mellyel a költő egy ősi idők óta mitológiai érdekű, 
kulturálisan értelmezett témának a német kortársakkal egyideiű
leg s tudtommal tőlük függetlenül adja vissza becsületét. Am 
Csokonai a lapp-problémát nyelvészeti oldalról szintúgy ismeri, 
s így az a ritka jelenség áll előttünk, hogy Csokonai kultúrájában 
a finnugor nyelvészeti kérd6s és az északi mitikus költészet eszté-
tikuma egyaránt helyet kap, s így alighanem őnála jönnek létre 
eléSször a feltételek a lapp-kérdés addig különváltan fejlőd{) két, 
nyelvészeti és mitológiai arculatának egyesülésére. Ez az egyesülés 
nem következett be művében programszerűen vagy tanulmány-
ként, de Csokonai kultúrájának hor.izontja be tudta fogni mind a 
kettőt különbül, mint Jones vagy Herder intenzívebb, de egyolda-
h'.tbb tájékozódása. Ismeretes ugyanis, hogy a Széchényi Ferenchez 
1802. szept. 16-án írt levelében pontosan számot ad a finnugor 
rokonságunkra vonatkozó nyelvtudományi értesüléseiréSl („Olahus 
Rudbeckius, uppsaliai professor, kezdte legelőször a magyaroknak 
a lapponokkal való atyafiságát rebesgetni, melyr~l idl:Svel Sajno-
vics egész könyvet írt. Őtet követték Pray ... Ujabb systemát 
vettek fel Hell, a ki a kareliaiakkal, Fischer, Büsching, a kik a vo-
gulokkal. .. tett atyafia.sokká bennünket"), s ettől a tájékozódás-
tól időben sem esett távol a lappon hős imájának költői megfogal-
mazása. 

A lapp népre való utalások (többnyire a finn népnév alatt) 
Tacitus Germaniájától Aeneas Sylvius Piccolomini Oosmographiá-
jáig korántsem nyelvészeti vonatkozásúak, az enciklopédikus 
jellegű kulturális-történelmi és a nyelvészeti érdeklődés még nem 
vált szét egymástól. A differenciálódás a XVII. és a XVIII. 
században következik be, amikor Martin Vogel N omenclator 
Latino-Finnic'usától (1669) Stierhielm kéziratán át (Ungarica 
convenientia cum Finnonica. 1671.) Olaus Rudbeck gazdagabb 
dokumentációjú könyvéig (Spec'Ílmen U su.s Linguae Gothicae. 1717.) , 
Loibniz összehasonlító nyelvészeti programjáig és Sajnovicsig a 
kérdéskör egészéből kivált a lingvisztikai, oly értelemben, ahogy 
G. Mounin megállapította: „La notion d'origine et de parenté 
génétique des langues ... a du mal aux xVJc et xvrrc siecles a 
se dégager des notions non génétiques souvent, quelquefois plutöt 
du domain typologique, ou normatif, ou rhétorique ... Ce type de 
points de vue non génétique est plus répandu au XVIIIc que celui 
de Ludolf, de Llhuyd, Hervas ou Gyarmathi: la comparaison s'ex-
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erce souvent dans le sens amorcé par la Grammaire du Port-
Royal ... " (G. Mounin: Histoire de L a lÁnguistique des origines 
au XXc siecle, PUF, 1967. p. 147.) Mounin kiemeli és a L'attitude 
historique fejezete alá sorolja Sajnovics és Gyarmathi történeti-
genetikus érvelését, amiből kitetszik az is, hogy a módszer orga-
nikus átalakulásával tulajdonképpen a nyelvészeten belül tér vissza 
magasabb fokon az az összetettség, mely korábban megvolt a 
kozmográfiai jellegű leírásokban, ahol v iszont a történeti szem-
pont a nyelvi-kulturális szektort még nem hatotta át, hozzá 
képest külsődleges maradt. 

Leszámítva az oly klíma.elméleti indítékú és megvető összeha-
so11lításokat, mint amilyet Fénelonnál találunk („De merne les 
Ai·cadiens étaient d'un naturel plus propre aux Boaux Arts que 
les Scyths . . . Les Sioiliens sont ancore plus propres a la musique 
que les Lapons ... : Lettre sur les occupations de l' Académie) 
vagy Du Bosnál, aki a meleg és a hideg szélsőségeinek tulajdo-
nította a négerek és a lappok állítólagos stupiditéj ét, s amelyekről 
Ehrnrd (L'idée de natitre en France, 1963. 708.) szellemesen írja, 
hogy a faji egyenlőtlenség gondviselésszerű szerepet játszik a XVIII. 
század első felének nemzetközi szolidaritásában, a lappok iránti 
érdeklődés elmélyülése kultúrtörténetileg a lappföldet bejáró 
kutatóknak s enciklopédistáknak köszönhető, elsősorban franciák-
nak, mint Regnardnak és Ma.upertuis-nak, majd a német Schef-
ferusnak, kiváltképp pedig a svájci történész Mallet-nak, akire 
éppúgy, mint Schefferusre, a későbbiek igen gyakran hivatkoznak. 
Jones hfres könyve, aPoeseos Asiaticae Oommentariornm Libri sex 
(Lipsiae, 17 77.) szintúgy utal Mallet-ra ésSchefferusra, mint H erder, 
a két könyv tehát egyformán fontos volt a lapp kultúra és költé-
szet alaposabb és korántsem nyelvészeti vonatkozású megismer-
tetésében. 

Szükségtelen Regnarclnak lappföldi útlefrásáról itt szólnom, en-
nek Kölcsey részéről való kiaknázását a Kölcsey Ferenc kiadatlan 
írásai című forráskiadványban (1968) behatóan tárgyaltam. Mind-
össze annyit tennék hozzá ahhoz, hogy a könyv, melyet Kölcsey 
hasznosított a maga fordításához, könnyen megfordulhatott 
Csokonai kezén is: K ölcsey ugyanazokat a Debrecenben fellelhető 
történelmi és ideológiai műveket dolgozta fel a maga szakszerű 
művelődés- és filozófiatörténészi érdeklődésével, mint amiket 
Csokonai használt fel kulturális tájékozódásához és költészetéhez. 

Maupertuis-nek híres útleírása a lappföldről - mindenestre 
Schefferus alapvető Lapponiája után - s Mallet Eddája és más 
művei a század közepén minden addiginál pozitívabb színben 
mutatja be az északi s benne a lapp költészetet is. Nem mintha 
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információ nem kerülhetett volna elő bőségesen Magnus Olaus 
Gothus De gentiu11t septentrionalium vari,is conditionibus statibiisve 
et de moruni, rituum superstitionum etc. mirabili diversitate című 
1565-ben Velencében olaszul is megjelent (ffistoria delle genti et 
della natura delle cose settentrionali ... ) és Tasso Torrisnumdó-
jában felhasznált művétől Joannes Schefferus 1673-ban Frank-
furtban megjelent Lapponiájáig (németül Lappland címmel 
Frankfurtban s Leipzigben 1675-ben jelent meg), ahol nemcsak 
a szokások, erkölcsök, nyelv, mitológia (a Regnardtól tárgyalttal 
megegyezően), hanem nász- és szerelmi énekek is tárgyalva van-
nak. Maupertuis művének címében is benne van az északi vállal-
kozás „romantikus" voná-sa - Relation d'un voyage au fond de la 
Lapponie pour trouver un ancien monument (Oeuvres de M. de 
Maupertuis. 1756.3 Lyon, III.) - , s még erősebben ugrik ki ez a 
runás jegyekkel teleszórt kőszikla megcsodálásakor, melyet a 
lappok „regardent comme la merveille de leur pays, & dans lequel 
il croient qu'est renfermée la science de toutes les choses qu' ils 
ignorent" (179.), s amelyről a szerző nem tudja eldönteni, vajon 
„ouvrage des hommes ou le jeu de la Nature" (190.). „Cette 
pierre n'a pas assurément la beauté des monumcnts de la Grece 
et de Rome: mais si ce qu'elle contient est une inscription, cette 
inscription a vraisemblablementl'avantage d'etre la plus ancienne 
de l'Univers." (192.) Mallet pedig egyenest a preromantikus, rous-
seau-ista lapp figuráját készíti elő az Introd1iction a l'Histoire de 
Dannemarc ou l'on traite de la religion, des loix ... des .Anciens 
Danois (Copenbague, 1755) című művében. Az, hogy a lapp alakja 
itt és a kor leghíresebb ilynemű kiadván~-aiban, folyton beleesik 
- a különbség éreztetése mellett is - a dánok és a kelták széle-
sebb értelemben vett körébe, további magyarázat foITása lesz 
Csokonai lapponjának sajátságos és éppen nem finnugor mitoló-
giájára. Most csak azt kívánjuk megállapítani, hogy a legészakib-
bak közé tartozó lapp alakja a „jó bennszülött" varázsával kezd 
megtelni Mallet-nál : „ ... je passe aux provinces les plus Septen-
trionales ou habite une nation qui depuis les plus anciens temps a 
différé des autres Scandinaves par la langue, la fa9on de vivre & 
la figul'e du corps. Le peuple connu sous le nom de Lappons ou 
de Finnois n'occupe pas seulement les extrémités septentriona-
les de Norvege . .. Ce sont en grande partie des hommes gros-
siers & sauvages, quoique moins Barbares, ques divers Auteurs 
nel'on prétendu ... préservés par leur pauvreté & par leur climat 
des maux qui troublent les nations opulentes dans la jouissance 
de leur prospérité, n' ayant pour R eligion que quelques idées confuses 
d'un ötre invisible & redoutable ... point de loix, rarement de 
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:Magistrats, mais de l'humanité, une douceur naturelle & beaucoup 
de penchant a l'Hospita.lité" (a Livre premier elején). Az a rokon-
szenv tehát, mellyel Sajnovics fordult a lappok felé, Erdődi 
József szerint bennük vélvén „megtalálni az erköl~ös vadembert, 
a kor ideálját" (Magyar Nyelvőr 1970. 146.), már jó ideje elő
k6szült l\falletnak művében, aki a dán monarchiát alkotó népek 
között alig juttat kevesebb teret a lappok ismertetésenek, mint 
az izlancliakénak vagy a grönlancliakénak. Ugyancsak Manet é.-: 
Schefferus közvetítésével lett a lapp költő a hősi ének egyik 
sajátos, „preromantikus" művelőjévé Ch. E . Kleistnél és Herder-
nél, akinek Kritische W tilderjében már az a költemény is idme 
van, mely Csokonai verse számára némi anyagot, mit-0lógiai 
kel lékeket szolgáltatott. 

Kleist é.s Herder 

Csokonai Az anacreoni dalokhoz című előbeszódóben, az 1. 
számú jegyzetben hivatkozik Ch. E. Kleist egy versére, a „kanni-
báloknak egy jeles dalá"-ra. A Lied der Kannibalen a költő összes 
művei második részében olvasható (Ewald Christian von Kleist's 
siimmtliche Werke. Berlin. 1825.),sugyanitt áll a 46-47. lapon a. 
Lied eines Lapplii.nders. Csokonai figyelmét tehát aligha kerülte el 
ez a szép, szerelmi témájú költemény, melyet Kleist mintha a 
Schefferus által szabadon átírt lapp szerelmes énekek mintájára 
költött volna (más kérdés, bogyha Kleist e kötetét forgatta, nem 
figyelhetett-e fel Csokonai a 'l'od című rapszódiára is, melyben 
A lélek halhatatlan8ágának társadalomkritikájához hasonló állás-
foglalás fejeződik ki?). Kleist versét Lessing dicsérte Gorstenberg 
Tandeleienével kapcsolatban az 1759-i 52. és 53. Litteraturbriefben, 
és Herder felvette az általa publikált Volkslieder közé. 

Csokonaira azonban ez a Kleist-költemény nem volt hatással. 
Sokkal inkább ér:tik az ő lapp hőse énekén egy másik vers be-
folyása, melyet Herder szintén igen jól ismert, s amelyet ő maga 
is önkéntelenül a lappokkal hozott kapcsolatba meg a szkítákkal. 

Herder a Kritische W iilder (1769) Erstes Waldchenjében (3. 
szakasz) Lessingnek a trójaiak érzelemkifejezése iránt értetlen 
magatartását bírálja, „zu hart fü1· clie armen Trojaner". Mert a 
trójaiak - úgymond- igenis elsiratják az övéiket, ők nem "lappok 
és nem szkíták, akik zokszót sem ejtve halnak meg akár kínok 
között is. 

Így kerül be Herder érvelésébe a szkíta, a lapp és a lappokra 
érthetően - mint skandinávra is általában - Regner Lodbrog 
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halotti ódája, az a költemény, melyet Csokonai minden bizonnyal 
Mallet Edda-kötetbeli közlése nyomán hasznosított a saját ver-
séhez. 

„Doch wenn das auch nicht, noch sind die Trojaner keine Lapp-
lander, keine Scythen, denn sie weinen ja um die Ihrigen .. . Ich 
stecke einige Gesichtspunkte ab (ti. az elégikus énekre vonatkozó-
lag). 1. Nicht jedes Volk hat für milde Betrübnisse ein gleich 
zartes Herz, bei manchem haben selbst die Klagen eine rohe 
Festigkeit, ein heldenmassiges Brausen, in welches sie verschlun-
gen werden. . . So die nordischen Skandinavier, die auch bei 
Trauerfallen, vom Heroismus gestahlt, kaum kurze Seufzer aus-
stiessen und - schweigen; wenn sie sangen, so war ihr Gesang 
kaum die milde elegische Thrane. " 

E ponton, általában a skandinávokhoz kapcsolódva, de a lap-
pokra is ráérthetően mondja el, értelmezve is, Regner Lodbrog 
király halál előtti énekét. „Der König Regner Lodbrog stribt 
(ehhez az 1. sz. jegyzetben Mallets Geschichte von Danem. S. 112. 
113. adatait említi); er stirbt unter den entsetzlichsten Schmerzen. 
Stirbt er in Elegien ~ .. . Eine einzige weiche Thrane hatte den 
Nachfolger Odins entweihet. E r stirbt im Triumphsliede, im An-
denken an seine Thaten, voll Heldenfreude, voll Rache, voll 
Muth, voll himmlischer Hoffnung." Mint látni fogjuk, Csokonai 
ezt a „himmlische Hoffnungot" emeli majd ki saját céljainak 
megfelelően a többi vonatkozás háttérbe szorításával. 

Herder a költeményből magából is közöl egy részletet, éspedig 
azt, amely szinte pontosan ugyanígy került át - de véleményünk 
szerint Mallet teljesebb közléséből s nem e töredékes német ki-
vonatból - Csokonai költeményébe. „Wü· haben mit Sabel-
streichen gefochten" so endet sein Gesang . . . „ Aber es ist Zeit 
aufzuhören; Odin sendet schon die Göttinnen, mich ín seinen 
Palast zu führen. Da werde ich, auf dem erhabensten Platze sit-
zend, Bier mit den Göttern trinken. Die Stunden meines Lebens 
verflossen, ich starbe lachelndl" - Das beste Beispiel zu Lessings 
Bemerkung über den harten nordischen Heldenmuth - fejezi be 
Herder,_ s azután más példákra tér át. 

Az Über die Wirkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker 
in alten und neuen Zeiten című Preissclu·ift (1778) második szaka-
szában a héberek, görögök é-'! rómaiak után az északi népek is 
sorra kerülnek, és itt a negyedik fejezetben megismétli példáját. 
„Wie sie furchtlos und ruhmvoll dem Tode zulachelten ... und 
was dazu die Vorbilder ihrer Vater, ihre Gesange, der Stein auf 
ihrem Grabe, ihr Glaube an Odins Mahl, an die Helden mit ihm, 
an die Freuden der Walhalla und an das Schicksal der Walkyrier 
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beitrug. ln Regner Lodbrogs, Asbiom Prude . .. Sterbegesangen und 
in unzahligen andern Schlachtliedern. . . lebet diese Wirkung 
nocb." 

M allet Eddája és Regner Lodbrog ódája 

Regner Lodbrog ódája P. H . Mallet Edda ou Monumens de la 
Mythologie & de la Poésie des anciens peuples du Nord című ki-
adványának (Geneve, 17903) az Edda, ou Mythologie celtique 
című főrésze (53-292.) után áll, az Odes et autres poésies an-
ciennes című kisebb részben. Addig harminchárom fable-ban 
foglalt mitológiai előadás olvasható. Az Ódák része így kezdődik: 
„J'ai cru devoir joindre a l' Edda les Pieces suivantes choisies 
parmi cette multitude de vers que nous ont conservés les auteurs 
des ancienens clu·oniques. Ce sont celles qui m'ont parus les plus 
propres a caractériser les moeurs & le génie des anoiens habitans 
du Nord, a servir de preuve a ce que j'ai avancé dans l'In-
troduotion a l'histoire de Dannemarc, & a montrer que la 
mythologie de l'Edda a été celle de tous les poetes du Nord, & la 
religion d'une grande partie des peuples de l'Europe ornée de 
fictions & d'allégories." 

Ezután kezdi ismertetni Regner Lodbrog ódáját. 
„On trouvera d'abord l'Ode que Regner Lodbrog composa 

dans les tourmens qui précéderent sa mort. Le fanatisme de la 
gloire animé par celui de la religion a dicté cette üde. Regner 
fameux guerrier , poete & pirate, regnoit en Dannemarc vers le 
commencement du neuvieme siecle . .. Pris en combattant par 
son ennemi Ella roi d'une partie de cette isle [Angleterre], il 
périt des morsures des serpens dont on avoit remplit sa prison" 
{293.). Ő maga csak egy vagy két strófáját írhatta a költeménynek. 
„Quoi qu' il en soit, cette piece se trouve dans diverses chroniques 
islandoises & la versification, le langage, le style ne laissent aucun 
doute sur son ancienneté." 

A huszonkilenc strófából csak jó háromlapnyit fordít le, s néhol 
összevonja a versszakokat. 

Az Ode du roi Regner Lodbrog így kezdődik: „Nous nous sommes 
battus a coups d'épéés dans le temps ou jeune encore j'alla1 vers 
l'Orient préparer une prise sanglante aux loups dévorans." Ötször 
megismétli ezt a strófakezdetet, s a hetedik alkalommal azt a 
szakaszt adja elő, amely - megfelelő átalakítácSsal - Csokonai 
költeményének keretét alkotja. „Nous nous sommes battus a 
ooups d'épéés; ma.is je sui'} plein de joie en pensant qu' un festin 
se prépare pour moi dans le palais d'Odin. Bientöt, bientöt assis 
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dans Ja brillante demeure d'Odin, nous borrons de Ja biere dans Jes 
cranes de nos ennemis. Un homme brM·e ne redoutepointlamort. 
Je ne prononcerai point des paroles d'effroi en entrant dans la 
Fialle d ' Odin" (297.) . 

.l\fóg háromszor ismétli meg a „Nous nous „ommes battus'" 
kezdetet, megemlítve, hogy „un s~q1cnl me rongc <léja le coeur " 
s hogy fiainak va.<:ia Ella vérétéSl lesz frkete. 

S a végén: „mais il est tompa do finir; Odin m'envoye ses dées-
ses pour me conduire dans son palais: je vais assis aux premi-
eres places boire de la biere aveo les clieux. Les heures de ma 
vie se sont écoulées, je mourrai en d ant" (298.). 

Ez után Mallet még „H arald lo vaillant" ódáját közli, egy éloge 
és egy história kíséretében. 

Csokonai - feltevésem szerint - az egész kötetet forgatta, s a 
Valhallára, a Valkiriákra és a vaddisznóhúsra vonatkozó adatokat 
a Dix-huitieme Fable-ból (Des Déesses) és a Vingtieme Fable-ból 
(Do la nourriture des dieux) vette át. 

Csokonai szövege s az Edda-köteté 

Csokonai a megásott sfr szélére állitja búcsúzó hősét, elfedi 
tehát a kínhalál, a fogságban történő kívégeztetés tényét. Mind-
azáltal a kínokra az ő szövegében is történik utalása, a „megnyu-
godt vadeággal'', a „fájdalmim keménysége", a „közepén is a 
kínnak" úgy tetszik, a mintául vett francia szövegből maradt meg. 
A továbbiakban jórészt azokkal az elemekkel él, melyeket az 
Edcláb61 ismert meg. Így a következő részlet : 

Ni hogy mosolyognak felém, közepén is a kiunak, 
Ezer szép istenasszonyok udvarából Odinnak, 
Kiket a hatalmas Odin, az isteneknek ura, 
Állított ki kastélyából előmbe a kapura. 
Már a kék szemű Valkirák a legjobb sert készítik , 
Már Odin palotájában az asztalt is terítik, 
Hol vaddisznó sódart eszem a. boldog istenekkel, 

anyagában Dix-huitieme Fable-nak (Des Déesses) felel meg, mely 
egész kis enciklopédiája a mitológiai tudnivalóknak: a főisten nők 
(Frigga, Freya stb.) után a 165. lapon ez áll : „Outre cela ily a pJu-
sieurs vierges qui servent dans le Valhalla, versent a boire de la 
bicre aux héros & ont soin des coupos & de taut ce qui regarde la 
tabi e ... On no mm e ces rléesses Valkyries; Odin les envoye da.na 
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les combats pour choisir ceux qui doivent etre tués & pour dispen-
ser la victoire." 

Természetesen annak, hogy „kiket a hatalmas Odin ... állított 
ki kastélyából előmbe a kapura" soroknak pontosabb megfelelője 
a Lodbrog-óda végén álló e sor: „Odin m'envoye ses déesses pour 
me conduire dans son palais". 

A vaddisznó sódor a De la nourriture des dieux című Vingtieme 
Fable-ból származik. „Le nombre n'en (ti. a hősöké) peut jamais 
otre si gra11d que la chair du sanglier Serimner ne suffise pour les 
nourrir ... fait cuir ce sanglier & quo c'est de ce Jard le meilleur de 
tous que les héros se nourrissent" (174.). 

Az odvas kaponyákba töltött zab sertőt részegülök az id~zett strófa e 
részének felel meg: „nous boirons de la biere dans les cranes de nos 
ennemis". 

Az Odin palotája: „le palais d'Odin", a Walhalla, melyet az 
Eddában gyakran Oclin palotája értelmében említenek, a valkiriák 
és a.z „un fe.stin se prépare powr moi" megfelelése a túlvilági lakoma 
leírásában mint ismétlőd6 elemek mellett a költemény befejezése 
Csokonainál jelentős mértékben szintén Mallet közleményének 
záró mondatait visszhangozza. Az Odin előtt félelemnek szavával 
nem állok meg /sor összevethető a „Je ne pronoocerai point des 
paroles d'effrois en entrant dans la salle d'Odin" sorra,J, s az 
utolsó sor teljesen megfelel a franciának: Lefolytak éltem napjai: 
mosolyogva halok meg - Les heures de ma vie se sont écoulées, 
je mourrai en riant (298.). 

Ennyi egyezés nem véletlen műve. Csokonai minden bizonnyal 
ezt a Herder-féle idézetnél teljesebb, enciklopédikusabb és éppen 
a vallás, a mítosz, a halhatatlanság képeit elébe táró Mallet-szöve-
get használta fel a maga lapponjának látomásához. 

Az ének lapp költeményként val6 felfogása 

Csokonai szélsőséges példákat hoz fel, és a legészakibb, még ha 
a skandinávok körén belül is, csak a lapp lehet. Nem maga Mallet 
írja-e, hogy „la mythologie de l'Edda a été celle de tous les poetes 
du Nord & la relígion d'une grande partie des peuples de l'E urope 
ornée de fictions & d'allégorie" (293.)? 

An-a semmi közelebbi nem mutat, hogy az Oclint dicsőítő köl-
temény lapp eredetű volna, effélék Schefferus Lapponiájának 
részletes költészet- és mágia-leírásaiból sem derülnek ki. Mallet 
szerint pedig Regner Lodbrog énekét több izlandi krónika tar totta 
fenn. Csokonai valószínfüeg ugyanazér t foglalta le a jellegzetes 
északi költeményt a lapp éneke számára, amiért Herder maga is 
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a lappokra értette azt a sztoikus magatartást, melyet Regner 
Lodbrog éneke fejez ki. A lapp és a szkíta között a kor szakirodal-
ma a régiségből eredően is megtarthatott bizonyos rokonságot, 
ha Csokonainál éppúgy közvetlenül a szkíták s tatárok mítosza 
után kerül sor a lappon érzéseinek előadására, mint ahogy Herder-
nél is a „[keine] Lapplander, [keine] Scythen" példájára (mint 
akik nem sírnak kínhaláluk közepette sem) hozatik elő Regner 
Lodbrog éneke. S Mallet Eddájában azt is olvashatta Csokonai, 
hogy Od:innak köze van a szkítákhoz, a keltá1 hoz s a lappokhoz 
is. „Odin se rendit de la Scythie Asiat ique dans le Nord" (248.) 
áll itt, s másutt is feltűnik, hogy a finnugor mítosztól idegen 
Odint a lappokkal is összekapcsolják. Jones könyvének XV. feje-
zetében (De Poesi Amatoria) olva.sni: „Pervulgata sunt carminn. 
Lapponica, quae citat Schefferus, eaque plena tenerrimi affectus . 
Proditum est etiam memoriae Odinum illum, non heroa solum sed 
(ut veteres Dani putabant) Divum, versus quosdam amatorios 
scripsisse" (292.), ahol Odin a lappokhoz is odaérthető. J. Scheffer-
nek Anhang: Der lcurtzer Bericht von der La1Jplander Zauber-Kunst 
(G. R. Widmann 1726-i kiadású Des bekandten Ertz-Zauberers 
Doctor Joh. Fausts iirgerliches Leben imd Ende című könyvéhez 
fűzve) című könyvecskéjében Othinus úgy van említve, mint a lap-
pok által is tisztelt főisten (52.), Zaubererként, akit egész Európa 
istennek tartott, s aki gyakran tért be Uppsalába. S mikor :M:allet 
Edda című kötetében elmagyarázza Odinnak szelet, vihart tá-
masztó tehetségét, és hogy ez a hit a kelta nép mágusainál élt, a 
Tempestarii-val ( = „qui excitent des tempetes") kapcsolatban ki-
szélesíti a kört a lapponokra is. „Il y a eu de ces imposteurs sur 
les cótes de Norvege, comme ily a encore chez les Lapons" (288). 

l\Iellékesen a latinos-franciás szóhasználat is amellett szól, 
hogy Csokonai :M:allet-nak a görög- rómaival szembeállított másik 
nagy vallási komplexumából, a keltából foglalta le e témát a jel-
legzetesen északi, vagyis lapp példájául. l\fallet szerint ugyanis két 
fő vallás osztozott amaz országok birtokán, ahol ma a keresztény-
ség boldogít („fait aujourd hui le bonheur"). A görög-római soha 
sem vert gyökeret a meghódított népeknél, melyek gyűlölték a 
római isteneket, mint idegeneket s mint ura.ik isteneit. „Gaules, 
Bretagne, Germanie, Scandinavie" nagyobb részén a másik vallás 
terjedt el. „C'est cette religion celtique ... " Alapvető dogmái 
közösek voltak. „Comme je la considere toujours ici par ce qu'elle 
avoit de général, j'employe le terme celtique comme le plus univer-
sel. .. " (10-11.). Tehát Csokonai a lappot is a keltán belül ve-
hette át, hisz a kelta lényegében az északit, a görög - rómaival 
ellent~test jel_entette. 
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Csokonai eredetisége 

Az átvétel Csokonai szándékainak megfelelően történt, s így az 
elemek egy eredeti kompozícióba illeszkednek. Csokonai a vad 
harcosnak nem a balálkínok közepette is fegyelmezett hősi búcsú-
énekét, hanem a túlvilág hitét akarta - műve központi mondani-
valójával egyezően - kidomborítani, s ennek megfelelően a düh 
és bosszúvágy, meg a fájdalom elviselésében tanúsított lelkierő 
nem kap kifejezést, annál erősebbé válik a mitológiai elem és 
egész eredetien az idilli tájkép, mely az ódát elégikussá változtatja 
át. A fájdalomra, a kínra s a félelemrn tett célzások teljesen elvesz-
tik azt a jelentést, melyet eredetileg Regner Lodbrog énekében 
hordoztak, és csak emlékeztetői maradnak a halálba lépés minden-
kori fájdalmasságának, a halálfélelem árnyaiként, melyeket el-
űz magától a harc és fegyver közt élt hős . Csokonainak ez a vallás-
történeti és közelebbről a lélek túlvilág hitét célzó költői szándéka. 
másítja meg tökéletesen a.zt a mintát, melyből így csak elemeket 
hasznosít, ez az a pont, ahol a mlí genezise elhat ározóan szól bele 
a minta kiaknázásának módjaiba. Maga llillet is tisztában volt az 
Eddának a túlvilág-mítosz megőrzését illető nagy érdemével. A 
Remarques sur les deux dernieres F ables (240)-ban ol~asni : .. Quand 
meme l' Edda n' auroit d' autre mérite que d ' etre le seul liue qui 
nous apprenne ce qu'ont pensé les Oeltes sur l'important sujet 
d'une vie a venfr, il mérit eroit d' etre préservé del' oubli." Cso-
konainak nyilván éppen ebből a célból kellett az Edda. 

A költemény zárt elégiává lesz, az elvágyódás énekévé, egy oly 
honba vágyódásé, ahol a földi létben megszeretett tények, cselek-
vések és színterek tökéletes épségükben, a megtisztulás fényében 
tűnnek fel. Első és utolsó sorai, azzal, hogy közvetlenül a megha-
lásra vonatkoznak, összekapcsolódnak egymással, egyfelől a „Lé-
gyen vége életemnek, nem bánom, légyen vége!", másfelől a „Le-
folytak éltem napjai: mosolyogva halok meg." De e „mosolyogva 
halok meg" - melymegőrziaLodbrog-ódafordulatát - tulajdon-
képpen egy korábbi mosolynak hangulati párja, azénak, amellyel 
az jstennők fogadják a Walhallába érkezőt: „Ni hogy mosolyog-
nak felém, közepén is a kínnak, /Ezer szép istenasszonyok udvará-
ból Odinnak." E két mosoly a halálos kínok közepette is az új 
boldogságba révedő s ezért örömmel megtelő lélek kifejezése és 
egyben Csokonai idillikus tavi tájának bekeretezője. 

A költemény két közlésegysége elég határozottan megkülönböz-
tethető. Az első Odin udvaráról s a lakomáról szól, a második pe-
dig a csak megszólításban - de a megszólításban is tökéletesen -
felidézett kies táj képe, melyhez a haldokló a befogadta.tásér t 
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eseng . .Azok az elemek, melyek az Eddából átkerülten, az első köz-
lésegységben találhatók, a mítosz oldaláról tökéletes egyensúlyt 
teremtenek az utóbbi közlésegység pompás, teli színekkel leírt tá-
jaival, ezekben s az ugyanide kívánkozó bekezdő sorokban, főleg 
az ugyancsak tájat, halált, testet és fájdalmat ritka erővel egybe-
foglaló sorban - „Hajtó szellő csónakomnak fájdalmim kemény-
sége" - van a csúcspontja, legfeszítettebb, legteltebb költőisége 
a lappon imájának. 

A „például halljátok egy 11tppon érzését" bejelentés után a költő 
magát a lapp hőst állítja eléuk , az ő ajkára adva a húcsú szavait, 
ahogy majd a görög materialista, K onfucius és Szókratész alak-
jaiban is ez önmagát beleéreztető, az azonosulást megteremtő, szub-
jektív megszólaló formát alkalmazza. Véletlen-e, visszavezethető-e 
studiumokra (pl. a hosszú verssorú lapp énekekről szóló Schef-
erusra) a versforma négyütemű 15-öse, melyben finom ritmus-

váltás érzik a sor testében a trochaikusról a jambikusra, nem tudni, 
s nem is lényeges, a fontos az, hogy a lapp éneke e kitartott, hosz-
szas zengésével a más hősöknél alkalmazott versformáktól eltér 
s főleg a négyütemű 12-őstől, annak leíró-elbeszélő hangnemé-
től, mely megelőzi és követi a lappon imáját. 

Az első közlésegység mondattana más, mint a másodiké, de a 
sóhajos hangulatot éreztet() liquidák és spiránsok az inverziós szó-
rendű s eldarabolódó mondattagok nehézkesebb gördülését meg-
könnyítik, a hangzá>S révén többféle feszültség támad a szövegben. 
Kezdetben a „légyen vége", „légyen vége", „hajtó szellő", „kö-
zepén is" tagok (az „életemnek", „csónakomnak ", „a kínnak" tar-
tozékoktól ritmikailag elválva) érdesebbé teszik, eldarabolva, a 
vallomást, amit fogalmilag tökéletesen ad vissza a fájdalom nehéz-
ségének halálba segítő könnyűségét bámulatosan kifejező „Ha jtó 
szellő csónakomnak fájdalmim keménysége". Ugyanakkor a 
hangnak a magasból a mélybe váltásával („Légyen vége életem-
nek" stb. után „Hajtó szellő csónakonmak") és a belső, sorközi 
rímekkel („csónakomnak", „mosolyognak") teltebbé válik, gaz-
dagabb hangszerelésűvé is az első közlésegység első fele, ahonnan 
az út egyre egyszerűbbé, egyre könnyedebbé válik, mintegy telje-
sen szertefoszlatva a hozzákezdés szándékos nehézkességét. 

Az első közlésegység második felében, a mitológiai részbeu, már 
nincs nyoma a korábbi erőfeszítésnek, itt simán gördülnek , pár-
huzamos szerkezetekben, a mondatok (Már-Már, Hol-És ott), 
pontosan a túlvilági lakomát mutatva be. Ez a simaság csak annak 
az álombeli idilli tájnak az előkészítője, melyben csúcspontjára 
érke:.i;ik a látomás, elsősorban megint, a mondattan és a hangzás 
különös összj.átéka következtében. 
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„ Walhallának kies földe" tulajdonképpen invokáció, de oly 
hangsúlytalan, annyira halkan sóhajtó, hogy az olvasó csak négy 
sorral odébb veszi észre a szorosan hozzátartozó esengést : „Fo-
gadj, fogadj bé engemet!" Ez a nyomatéktalan, az indulatot el-
csendesítő megszólítás a kies föld látványát ideális szépségél>en 
villantja fel s ezen a földön kell ezentúl bujdosnia a hős lelkének. 
Ez a túlvilága. 

A „mohos szirt pompája" kifejezésben a „fájdalmim keménysé-
gé "-hez hasonló fordulat érezhető, itt az elvont ragyogás „pompa" 
szavához járul a teljesen egyszerű „ tiszta tó szokta mosni „. Bár-
honnan ismerte is meg a lapp vidék mocsaras, tavas táját (csóna-
kon viszik temetni a holttestet), ily tisztán idilli és mégis karak-
terisztikus szépségben csak költőnk alkothatta e képsort. A „szép 
nyírfa bokrokat aranyos zuz teríti" mondatban nemcsak a zuz-
mara kétféle értelme a megkapó (az aranyos jelentheti a nap-
fény játékát), hanem a taglejtés („teríti") szélesebb volta a meg-
előző sor igéjéhez képest, amire a harmadik tájjelző sorban a „meg 
nem pötyögősíti" még expresszívebb kifejezése következik, az 
íjja húrjára, annak feszességére kényes harcos képzetét vetítve elő. 

A táj képe a tóval s a nyírfaligettel, a bujdosásában vadászatra 
kész, ezért íjjára kivált figyelő harcos alakjával a Walhallának 
invokációjában foglal helyet, s a „Fogadj, fogadj bé engemet" 
esengést rövid erkölcsi tanúbizonyság - „Nem loptam el más 
tarándját, harc és fegyver közt éltem" - húzza alá. 

Noha Csokonai ért a helyi színek kezeléséhez, inkább vegyíti és 
tompítja, álomszer{í. idillibe hangolja át őket. A vers ez álomba mo-
solyodó idillel ér véget. A harcias lét és a gyengéd környezetrajz 
képei közti egyensúly, kivételes harmónia emeli magasba, Cso-
konai legjobb költeményei sorába, ezt a lapponnak tulajdonított, 
eddai elemekből megépített költeményt. 

* 
Talán a debreceni kollégiumi könyvtárban vagy baráti körben 

ismerte meg ezt a korában igen híres Edda-kiadványt. N"em is 
egyféle okból vehette kézbe. Aki a magyarok ősidejéről készült 
írni, annak szintúgy érdekes lehetett az Edda, mint a lélek halha-
tatlansága kutatójának. Mallet is ilyesféle érvekkel fejezi be köny-
vét. „Certainement si l' Edda n' existoit pas les act ions de nos 
ayeux seroient plongées dans l' oubli & dans d' épaisses téneb-
res ... on y trouve cependant la source des connoissan ces les plus 
completes sur leur théologie, 1cur reJjgion , leurs moeurs & leurs 
usages." 
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LŐKÖS ISTVÁN 

PÁPAY SÁMUEL IRODALOMTUDOi\fÁl\TYI ELŐADÁSAI 

Pápay Sámuel Eszterházy Károly „legkisebb szolgája és con-
vertitájaként" lett eléSbb diákja, majd később tanára is az egri 
püspöki jogi lfoeumnak.1 A tizenkilenc évesen támasz nélkül ma-
radó fiatalember szorult helyzetében a püspök támogatását kérte 
tanulmányai folytatásához, aminek teljesítését a protestantizmus-
sal szemben kérlelhetetlen Eszterházy a katoHzálás feltételéhez 
kötötte.2 Ez megtörténvén, az ifjú Pápay a kilencvenes évek elején 
már nyugodt körülmények között tanulhatott Egerben; igen ered-
ményesen is, annyfra, hogy tanulmányait befejezve „a püspök 
helybenhagyásából a törvényes folyamatnak tapasztalására a 
kir. táblához jurátusnak" mehetett.3 Pápay és Eszterházy levél-
váltásaib61 az is tudott, hogy „nemcsak a törvényi tudományok-
nak, de a magyar nyelv és literatúra tanulásában is, az oskolai exa-
meneken nyilvánságosan kimutatta előmenetelét". Az iménti le-
vélrészlet kiemelése azért fontos, mert Pápay átlagon jóval felüli 
irodalmi érdeklődésén túl felhívja figyelmünket arra is, hogy Esz-
terházy jogi líceumában „a magyar nyelv és irodalom" mindjárt a 
jozefinizmus utáni újjászervezést követően „rendszeresen elő
adva taníttatott", s az irodalmi stúdiumok az élő irodalom iránti 
fokozott érdeklődésre serkentették az intézeti hallgatóságot.4 Ada-
tok tanúsítják meggyőzően: Pápay és tanulótársai Egerben is 
benne élnek a kor irodalmi életének ritmusában, Baróti Szabó Dá-
vidot éppúgy ismerik és tisztelik, mint a nála jóval ifjabb Kazin-
czyt, sőt a Pestről érkezett s majd Kazinczy Orpheusában is be-
mutatkozó Dayka Gábort is elismeréssel övezik. Pápay Révay 
László nevű „törvénytanuló társátul barátság jeléül" Baróti Szabó 
Kisded szótárát kapja ajándékba 1792-ben, s arról is tudunk, hogy 

1 Idézi Badics Ferenc: Az első magyar irodalomtörténetíró. Pápay Sámuel 
élete és irodalmi működése. ItK 1897. 5. 

2 Uo. 
8 Uo. 
'Idézi Badics Ferenc: i. m. 6. A magyar nyelv oktatásáról szóló törvényt 

lásd : II. L ipót 1790-es dekrétuma 16. cikkely. Magyar Törvénytár V. Bp„ 
1901. 163. és I. Ferenc 1792. évi első dekrétuma 7. cikkely. Uo. 245. 
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egri tanulóévei idején „Kazinczy Diogenese" legkedvesebb olvas-
mányainak egyike volt. „Ezen munka olvasásának ajánlására -
írja 1793-ban - csak az elég ösztön, hogy Wieland szerzette s 
K azinczy magyarázta. Én belé nem tudtam unni sokszori olvasá-
sában. "5 Arról is maga vall - K azinczyhoz 1809. április 20-án 
írott levelében - , hogy Daykával jól „esmerték egymást Egerben, 
ő mint kispap", P ápay „mint jurista".6 

Diákkori frodalmi tájékozottságát egri stúdiumainak befejezté-
vel Pesten bővítette, ahol - mint említettük - a királyi táblánál 
jurátuskodott. A Pápay-hagyatékban található feljegyzésekre hi-
vatlwzva, má1· Badics Ferenc szólt arról, hogy „megszerezte a 
pesti egyetemi professzorok előadásait", gyarapította német nyelvi 
ismereteit, s „nem kerülték el figyelmét az akkor folyó politikai, 
irodalmi s társadalmi jelenségek sem, melyekről utóbb a szemtanú 
közvetlenségével ír nagy irodalomtörténeti művében".7 

Nagyjából ilyen előzmények után jutott el hozzá a hír, hogy „az 
1796. július 14-i consistorialis gyűlés határozata" értelmében Esz-
terházy püspök „a nyugalomba vonult P écsy András helyébe a 
hazai magánjog tanítására Nagy J ánost, a magyar nyelv és iro-
dalom addigi tanárát nevezte ki", s így annak tanszéke megürese-
dett. Csak természetes, hogy a huszonhat esztendős fiatalember 
- már több ízben is t apasztalva Eszterházy iránta tanúsított bi-
zalmát és jóakaratát - megpályázza a líceum magyar nyelv- és 
irodalomtanári állását, s azt 1796. szeptember 12-i hatállyal el is 
nyerte.8 Erről maga a püspök értesítette P ápayt, aki „alázatos fiúi 
háladatossággal" köszönte meg az „atyai nagy kegyelemmel teljes 
levelet" s a kinevezést.9 

Jogos lehet a kérdés : miért érte a még ifjú, a tanításban járat-
lan P ápayt ez az elismerő megbecsülés? Adatok ugyanis mind-
össze arra utalnak, hogy a fiatal pályázó csupán „a magyar nyelv 
és literatura tanulásában . . . az oskolai exameneken nyilvánsá-
gosan kimutatott előmenetelére" hivatkozhatott pályázatában s a 
joggyakornoki munkára vonatkozóan is csak arra, hogy Mihályffy 
István „királyi tanácsos és ítélőmester" elismeréssel nyilatkozott a 
királyi táblánál töltött gyakorlóéveiről. Legfeljebb a néhány hó-
nappal korábban - mégpedig Eszterházy gondoskodó támogatá-
sával - lezajlott ügyvédi vizsgáját említhetnők még meg, de 
ezen túlmenően aztán jóformán semmit. Eszterházy mégis meg-

s Az adalékokat összegezi Badics Ferenc : i. m. 8. 
e Kaz. Lev. VI. 344. 
7 Badics Ferenc: i. m. 8. 
8 Uo. 9-10. 
9 Uo. 10. 
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elégedett ennyivel, s még azt sem kívánta meg, hogy Pápay a 
pesti egyetemen „ tanítói próbát tegyen" .10 

Úgy tűnik: a püspök számára Pápay alkalmasságát illetően ele-
gendőek voltak a fentiek s föképp Pápay „convertita" •olta, ami 
így együttesen arra vall: Eszterházy Pápayt a saját nevelésű fiatal 
értelmiség egy tehetséges, a tanári teendők ellátásra alkalmas tag-
jának tartotta. 

Ezek után érthetéS, hogy az 1796 őszén posztját elfoglaló fiatal 
Pápay nagy ambícióval, lell<iismeretességgel látott munkához, s 
tegyük hozzá mindjárt: a jelek szerint ez a lendület itt-tartózkodá-
sának négy esztendeje alatt sohasem lankadt. Munkájának kézzel 
fogható eredményét A magyar literatura esmérete11 példázza, mely 
eddigi tudásunk szerint is egri előadásainak részletez() kidolgozása 
volt. 

Pápay tanári működése s irodalomtudományi el<Sadásainak jel-
lege A magyar literatura esmérete mellett tanítványi visszaemléke-
zésekből s az egri katedrán egy későbbi utód, Bodnár Antal 1806-
ban lejegyzett és feltehetően Bodnár tanárkodása idején mindvé-
gig előadott, ma is kéziratban leves Magyar Irálytanából rekonst-
ruálbató.12 

Már Badics Ferenc említést tesz arról, hogy Pápay Egerbesl 
való távozását követően, „mindjárt Pápára költözte után", „sajtó 
alá készítgette" „egri előadásait" .13 A magyar literatura e8méreté-
nek Az olvasóhoz intézett soraiban Pápay szól is arról, hogy „ezen 
munka, első kissebb készületével, már egynéhány esztendők előtt 
induló félben volt'', s csak „a Nagy Nevű Révainak" a „Pesti 
Első :Magyar Tanítószékbe" lépése miatt nem került nyilvános-
ságra.14 Pápay - s ezt is az imént említett bevezet(S írásból tud-
juk - azt remélte, hogy Révai irodalomtudományi munkája rö-
videsen megjelenik, s akkor az ő, Révaiéhoz mérve csekélyebb ér-
tékli munkája már felesleges is, mivel tudomása szerint Révai 
irodalomtörténetének gerincét - az övéhez hasonlóan - a „ta-
nítványi számára készített" „Literatura" képezte volna. Révai 
művének elmaradása okán vette „újra szívére" „Nemzeti L ite-
raturánknak, egy illyen munka nélkül való bijánosságát", mely 
becslése szerint a magyarul tanulni vágyó ifjúságot sújtotta első
sorban. Négyesztendős tanári gyakorlat - de a magyar irodalom 
1800 utáni fellendülésében való szerepe is - elegendő indíték lehe-

10 Uo. 9. 
11 Pápay Sámuel: A magyar literatúra esmérete. Veszprém, 1808. 
12 OSZK Quai·t. Lat. 2720. 
1a Badics Ferenc: I . m. J 4. 
H PáprJy Sámuel: r. m. v. 
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tett, hogy munkájának közrebocsá.tásávai „ifjainknak" „o..z igazi 
Nyelvtudományban s az írásbéli szép előadásban való oktatás mel-
lett kedvet" adjon. is 

Ez a magyar irodalom fejlődéstörténetében oly fontos momen-
tumként számon tartott eredmény - az akadémiai irodalomtör-
ténet is „a korra jellemző irodalomtörténetet" jelöli meg benne16 -
előzményeit tekintve tehát Egerben indult 1796-ban. Nem kétsé-
ges: Pápay a munkát a kilencvenöt előtti idők legjobb nyelvi-
irodalmi vívmányainak jegyében kezdte el. Bessenyei, :Baróti 
Szabó Dávid, Kazinczy, Báróczy Sándor neve jegyezhető itt mind-
járt; az új törekvések élvonala tehát, ami a magyar nyelvűség kér-
dését illetően nem ellenkezett az Eszterházy, Szaicz és esetleg má-
sok képviselte merevebb egri vonallal sem. Egyébként is tudott : 
még az ortodox szemléletű Szaicz Leó is becsüléssel vélekedett a 
Bessenyei kezdeményezte nyelvi törekvésekről.17 

Hogy Pápay tanítási anyagának gerincét valóban irodalmunk 
egykorú, pontosabban 1795-tel záruló eredményeire építette, arról 
a koronatanú hitelességével vall a tanítvány s később Kazinczy-
barát Vitkovics, ki a jelek szerint Pápay legkedvesebb s legbecsül-
tebb diákja volt az egri líceumban. Gessner ldylliumait - írja 
Kazinczynak egyik levelében - „ ... Pápay ajándékozta nekem, 
midőn tanítványa voltam. Megcsókolta és úgy nyújtá nekem: 
Nesze, Miskám, olvasd nyelvünkön a legszebbet. Ezt buzgón 
mondta ki." Ugyanebből a levélből tudjuk azt is, hogy P ápay 
- tanítványainak - Kazinczy „egyéb munkái" mellett „leg-
inkább ebből diktált példákat a stylus nemeiben" .18 

Egy másik, 1817-ben P ápaynak írott levelében, Vitkovics em-
lít i meg azt is, hogy szó esett a líceumi literatúra-előadásokon a 
fordítás és eredetiség elvének kérdéseiről is : „Tőled, mint tanítóm-
tul, hallottam Egerben - írja - , hogy nehéz lelni már oly tár-
gyat, melyről az írók nem írtak volna; és ezért ha különös eredetit 
nem szülhetünk, inkább fordítsunk anyai nyelvünkre a szép írók-
ból. "19 

E visszaemlékező jellegű s végső soron töredékes adalékokon 
túl sokkal autentikusabb szöveg számunkra - Pápay előadásai
nak milyenségére vonatkozóan - a Bodnár Antalé, aki rendben a 

15 Uo. V - VII. 
16 A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. Szerk. Pándi Pál. Bp., 

1965. 201. 
17 Szaitz Leó és Bessenyei viszonyához lásd : Leskó József: Szaioz L eó a 

katholikus újságírás magyar úttörője. Bp., 1898. 
18 Kaz. L ev. IX. 193. 
ie Vitkovics Mihály Válogatott levelei. Bp., 1879. 25. 
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harmadik utódja volt Pápaynak az egri katedrán. Előadásainak 
szövegét vizsgálva arról győződhetünk meg, hogy Pápay könyvé-
nek a nyilvánosság elé 1808-ban kerülő anyaga jórészt már 1800-
ban, azaz Egerből való távozása idején végleges volt, a kiformálás, 
a m{íhelymunka java része tehát ide kötődik. 

De hogyan került Bodnár birtokába a Pápay kidolgozta anyag~ 
A válasz egyszerű: Pápay távozásakor a tanári kar, mely az utód 
kijelölésére hivatott volt, utasította jelöltjét, Dusza József szemi-
náriumi prefektust, hogy „elődjétől kérjen utasítást a tanítás mód-
jára nézve", amit Pápay már csak azért is készséggel megtett, mert 
maga is Dusza ajánlói között volt.20 Egészen bizonyos tehát, hogy 
a Dusza rendelkezésére bocsátott tanítási anyag öröklődött to-
vább az egymást most már rövid időközönként váltó utódok kö-
rében, s így került 1804-ben Bodnár Antalhoz, ki öccsét, Bodnár 
1\'Iihálvt váltotta fel ekkor a tanszéken.21 

A szöveget különben - mint már jeleztük - 1806-ban jegyez-
ték le, a lejegyzés Nagy Ferenc I. éves jogász munkáját dicséri.22 

A kéziratos szöveg - melyre Tarnai Andor volt szíves felhívni 
figyelrnünket23 - egy terjedelmes Bevezetést, A Magyar Nyelv-
nek T'l.llajdonságait összegező grammatikai részt, továbbá stilisz-
tikát és rövid poétikai áttekintést tartalmaz. A legkimunkáltabb 
benne a bevezetés és a grammatikai fejezet, de érdekes és minden-
képp alaposabb vizsgálatot érdemlő részlet a stilisztika is, mely a 
poétikát is magába foglalja. A bevezetés végén találunk egy uta,Jást 
arra is, hogy „a magyar Literaturabéli oktatásoknak ... részei-
hez" „a magyar Literaturának mind régi mind mostani történeti .. 
avagy Históriai állapottya ... " is ragasztatik, a kéziratban azon-
ban - sajnos - ezek a részek már nincsenek meg. 

A Bodnár-szöveg s Pápay könyvének egybevetése több szem-
pontból js tanulságos lehet, elc(foorban Pápay egri előadásainak 
rekonstrukciója szempontjából. A Bevezetés - mely mint jelez-
tük, a legkimunkállabb rész - oldalakon keresztül szó szerinti 
egyezéseket mutat Pápay szövegével, s eltérés legfeljebb csak any-
nyiban tapasztalható, hogy Pápay bizonyos részeket, azaz „tzik-
kelyeket" a könyvbeli változatban precízebben s főleg részlete-
zőbben fogalmaz át. Megvan viszont mfoden alaptétel. Nevezete-
sen: a Literatúra értelmezésének kérdése („ez a szó, literatura, 

20 Badics Feren.c: i. m. 11.; Udvardy LászM: Az egri Érseki J oglíceum 
törlénete (1740-1896). Eger, 1898. 123 -124. 

~ 1 Udvardy László: !. m. 123-124. 
22 1:'- ké~ira~ 2„ lapjának alj~ o~~aslta~ó ~z ol.őadást leje~7.ő Nagy Ferenc 

llOVO. „Franc1SCJ Nngy r. Anni Juus Agr1a. 1. . OSZK Quart. Lat. 2720. 
23 Tarnai Andornal{ szCvességéért ezúton mondunk köszönetet. 
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átallyában véve könyvekbül merített tudományt tészen");24 a li-
teratúra és nyelv viszonya („a literaturának fundamentoma a 
nyelv"25); a nemzeti és idegen literatúra definíciója („ ... a litte-
ratura ... vagy nemzeti vagy idegen .. „ ha ... a Nemzetnek tu-
lajdon anyai nyelvén foly nemzeti: külömben pedig idegen vagy 
külföldi mint p.o. édes magyar hazánkban a Deák J,if terntura") ;26 

a Jit,eratúrának „legközelébb való" célja (cél „ ... a?. oktat ás, vagy 
tanítás, melyben is még az a t.zél, hogy ... polgári állcipot.tmkat tü-
k61letesítsük"27); a „literatura előmozdításának" Azükségessége,28 

iJletve ebből fakadóan a „nemzeti literatura" fejlesztése, mert 
„csak az Anyai nyelven" való literatúra-oktatás alkalmas „a tu-
dománynak megismerésére". 20 

A.z anyanyelvi oktatás fontosságát hangsúlyozó részek érvelési 
rendszere is készen áll már ebben a változatban, az egybevetés 
itt is arról tanúskodhatna meggyőzően,30 hogy Pápay nagyjából 
már 1800-ra rendszerezi mindazt, mit Bessenyei óta „elődei és 
kortársai. . . elmondtak" a nyelvm!ivelés érdekében. 31 Állítását 
igazoló példái egyrészt „a legnevezetesebb két Nemzetség, a Gö-
rögök ... és rómaiak" , valamint „a mai tsinosabb és vil'ágzóbb 
Elu·ópai Nemzetek", az angol, francia, olasz, német, belga stb. 
Az előbbiek „egyedül anyai nyelveknek, ennél fogva nemzeti Li-
teratúrájoknak virágzása által jutottak arra a nagy ditsőségre, 

:t Ugyanez a könyvbeli szövegezésben: „Ez a' Deák szó Litera~úra? mellyet 
tsaknem minden Ew-ópai Nemzetek felvettek a' magok nyelvébe, 's azzal 
mint sajáttyokkal úgy élnek, átallyában tekintve Könyvekbúl 's frás olvasás 
által szerzett tudományt tesz ... " Pápay Sámuel: I. m. 1. A Bodnár-féle szöveg-
ből vett idézetekre nem hivatkozunk, mivel a kézimt la.pszámozása (az eredeti) 
hiányzik, a könyvLál'i beszámozás pedig csak másodlaponként történt. 

"Pápay könyvében: „ ... látni való, hogy a' Litera.túi·ával szorosan egybe 
vllll kaptsolva a' nyelv' állapottya." Uo. 3. 

zo Pápaynál: „ ... a' Literatúra ... vagy neu~zeti vagy pedig idegen; ba t. i. 
az a' nemzetnek tulajdon anyai nyelvénn foly, nemzeti, más küJömben idegen 
avagy külföldi: mint p. o. Magyar Hazánkban a 'Deák Literatúra." Uo. 3. 

z7 Pápaynál: „A' Literatúrának legközelebb való tzéllya az oktatás, akár 
Tanítók' hallgatása, akár könyvek' olvasása által megyen is ez véghez. 
Az oktatásban ismét az a' tzél, hogy mind lelkünket, mind !.estünket általlyá· 
ban, mind különösen polgári állapot.unkat tökélletesebbé tegyük ... "Uo. 3- 4. 

28 Pápaynál: A nemzetnek „ ... f6 kötelessége ... a' Literatúra' el6mozdl-
tása is ... "Uo. 4. 

~o Pápaynál: „Bizonyos ... , hogy lsuk a' hw.tai Nyelven való oktatás 
ált.al lehet a' Nemzetnek legkönnyebben 's legfoganatosabban tökélletesedni, 
és hogy mind azon tudományoknak és mesterségeknek, mellyek a' Nemzetet. 
boldogíttyák, legegyenesebb, legrövidebb, 's legkönyebb uttya egyedűl a' 
Nemzeti Nyelv." Uo. 7. 
; no A továbbiakban nem kívánjuk az egyezéseket kimuLat.ni terjedelmi 
okok miatt. 

31 A magyar irodalom története 1772-tól 1849-ig. I. kiad. 201. 
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mellyel más nemzetek felett tündököltek", az utóbbiak pedig az 
idegen, tehát „a holt Deák nyelvnek és így az idegen literatúrá-
nak . .. folyamattya ellen kikelvén" az anyanyelv és Literatúra 
fejlesztése révén jutottak el a „Tudományoknak s mesterségek-
nek" virágoztatásáig. A felsorolt „tsiuosabb és virágzóbb" euró-
pai J1ációké mellett az orosz példát részletezi jobban - jelezTén, 
ez is „a Nemzeti nyelvnek virágoztatásában helyhezteti a Tudo-
mányoknak s mesterségeknek terjesztését": a „Szent Péter Yárá-
ban fent álló" „Tudós Társaság" „sebes lépéssel gyarapíttya, a 
moszka Literatúrát, amint azt a sok Moszka nyelven írt munkák 
bizonyíttyák". Ezek után nem kétséges - zárja le fejtegetéseinek 
egyik részét - „valamint e vagy ama Nemzet meghaladgya a 
többit Anyai Nyelvének virágoztatásában, úgy meg is előzi azo-
kat a Szép Mesterségek be és tudományokba, következendőképpen 
a Nemzet előmenetelébe[n] és boldogságába[n]". 

A további fejtegetésekben a magyar „nemzeti literatura" el-
maradottságáról szólva a „Deák nyelv" addigi „uralkodásában" 
jelöli meg a „tsinosodásban" való lemaradá-s fő okát, s a korra jel-
lemzően állapítja meg, hogy a latinnyelvűség „a nemzeti előme
netelben" olyan mértékben hátráltatta a tudományokban s a li-
teratúrában a nemzeti „tökélleteseclést", hogy a magyarság alig 
tudja „megérdemleni a külföldiektül, hogy midőn azok az Euró-
pai Nemzeteket elő számlállyák, tsak egy-két szóval is tegyenek 
emlékezetet a magyarokrul" . 

Részletezően tárgyalja a magyar nyelv hivatalossá tétele körüli 
addigi vitákat is - méltatva a „magányos hazafiak" törekvései 
mellett az 1790 - 91-es országgyűlésen az anyanyelv oktatása-
terjesztése érdekében hozott „törvény" jelentőségét, s kifejezve a 
reményt, hogy „nemsokára az a Törvény is fog hozattatni, hogy az 
közönséges oskolai tanítások is magyar, nem pedig Deák nyelven 
folytattassanak és így a nemzeti Literatúra egészlen lábra állhas-
son". Ezután sorra szedi - mint mondja - a magyar nyelv el-
lenségei részéről érkező, s a magyar nyelv „virágozhatásának" gá-
tat vetni akaró „ellenvetéseket", s rendTe cáfolja is azokat. A korra 
jellemző felfogásban, a nacionalizmus korai fázisának szemlélet~ 
alapján utasítja el azt a.z érvet, hogy a Magyarországot lakó „Tó-
tok, Németek, Rátzok ... , Horvátok és Dalmaták" miatt kell a 
„közönséges oktatás és az ország dolgainak" nyelvé\ré a magyar 
helyett a latin nyelvet tenni, „mert azt mindazon nemzetek meg-
tanullyák". Szembeszáll azzal a szemlélettel is, mely szerint nyel-
vünk „nem alkalmatos a tudományoknak és ország dolgainak foly-
tatására, mert az ezekben előforduló sok tárgynak kijelentésére 
nintsenek elegendő szók ... " Ellenérveit a görög és a latin, illetve 
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„a mostani tsinos Európai nyelvek" „tökéQetesedésének " folya-
matára alapozza, miszerint ezek sem „az Egbül hullottak le ... 
tökélJetes állapotban", hanem „magok a nemzetek vitték" azokat 
„ üclő jártával tökélletességre". Következésképp nálunk is kö-
vetni kell a példát, szorgalmazni kell a nemzeti nyelv „gyarapí-
tását" s a haladottabb nációk példája nyomán bizonyítani, „hogy 
nz Anyai nyelvvel is, vagy még jobban lehet bölcselkedni, mint 
akármely más nyelven". 

Eloszlatni igyekszik ama kételyt is, hogy a latin nyelv negligá-
lása „a hitbéli és tudománybéli dolgok" tetemes „csonkulásához" 
vezetne. Legfőbb érve ezúttal is az európai nemzetek példája, 
melyeknek „hitbéli, törvény béli és Privilégium béli írásai" a ma-
gyaréhoz hasonlóan „Deák nyelven vagynak többnyiTe megírva", 
s lám az anyanyelvű tudományművelés és törvényhozás mégsem 
eredményezett náluk a miénkhez képest lemaradá~t, sőt ellenkező
leg: megelőztek bennünket, amennyiben mi „Deákságunk mellett 
tsak annyira sem mehettünk, hogy országunkbéli zsírosabb hivata-
lainkat kezünk közt megtar thattuk volna", az előbbiek viszont igen . 

A Bevezetés záró „tzikkelye" - a lényeget tekintve - megint 
csak szoros, filológiailag kimutatható egyezéseket mutat a Pápay-
könyv megfelelő részleteivel, melyeknek leglényegesebbike „a ma-
gyar Literatúrának" mint tudománynak meghatározását adó 
alábbi néhány sor: „ ... a magyar LiteratuTának nevezete alatt 
szívós értelemben azt a tudományt vesszük, mely a magyar nyelv-
nek természetit, tulajdonságait, lehetségét a stílus minden nemeire 
helyesen alkalmaztatni tanítja" és segítségével „írásbéli feltételek-
ben ... magunk helyes munkákat készíthessünk, mindenféle írá-
sokban, mind pedig más íróknak munkáirul igaz ítéletet tudjunk 
hozni" .32 

A Bevezetést követő, grammatikát tartalmazó rész lényegi váza 
mindannak, amit Pápay könyvében tüzetes kidolgozásban ka-
punk. Ennek áttekintésétől el is állunk - lévén a ránk maradt 
előadásszöveg további részei elsődlegesebben az irodalomtudo-
mány ágazatait érintőek. 
Ebből a szempontból szövegünk legfontosabb részletének a sti-

lisztikát és a verstani ismereteket felölelő nagy fejezet látszik. 
Egyrészt mert megsejtet sok mindent Pápay tervezett stilisztiká-
jának jellegéről,33 másrészt meg azért, mert ez is Adelung nyomán 
készült, miként a vele kb. egykorú ilyen munka, Révai Miklósé. 
Ilyenformán a XVIII. század végére nálunk is meghonosodó „iro_ 

s2 Vö. Pápay Sámuel: I. m. 30- 31. 
33 A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. I. kiad. 201- 202. 
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dalomelméleti klasszicizmus"3' egyik fontos példájaként is felfog-
ható, melynek általában jellemzője a „korábbi hagyományokkal 
való szakítás: a latin nyelv elvetése s a nemzeti nyelníség melletti 
állásfoglalás, a nemzeti irodalom fejlesztése, a nemzeti nyeh- és stí-
lus csiszolása s főként az önálló nemzeti stilisztikák megterem-
tése" .35 

Ismeretes: Adelung nagyszabású műve, a.z Über den d~e11 
Styl I -II. 1785-ben látott napvilágot, s Magyarországon igen ha-
mar megismerték. Révai Miklós Magyar Szép Tollcíműértekezései.5 
ennek alapján készült, mint Révai maga jelezte, „főképpen .Adelung 
után" íródott. 36 Verseghy ugyancsak ennek nyomán készítette el 
1793-ban „a nyelvtudományi racionalizmus dokumentumaként·· 
számon tartott latin nyelvű művót, a.Proludiumot, melyben „ellenzi 
a régi, elavult szavak feltámasztására frányuló törekvéseket s a táj-
nyelvi alakok irodalmi alkalmazását". 37 A gyors megismerés és nép-
szerűsödés oka alighanem egyértelműen abban rejlik, hogy a német 
tudós munkájához alapul szolgáló hazai valóság és a magyar viszo-
nyok között feltűnő párhuzamosságot észleltek. Elég csupán 
Adelung ama felismerésére utalni, miszerint a „német irodalmi 
nyelv ... nem egységes", „sok mindeul>en ingadozó", elavult sza-
vak, helytelen szóképzés, korszerCítlen nyelvtani formák stb. •et-
nek gátat fejlesztésének. 38 A magyar nyelv és irodalomtudomány 
pallérozásának munkásai is hasonló gondokkal küszködtek, ezért 
látszott célszerűnek átvenni e készen kapott stilisztikát, melynek 
rendszerezése az oktatás gyakorlatában s a magyar iroda.lom- és 
nyelvtudomány terén egyformán hasznosíthatónak bizonyult. 

A Pápay Sámuel kidolgozta és még Bodnár Antal által is elő
adott stilisztika is Adelungot követi. A magyar literatura esrnéreté-
ből is tudtuk már, hogy P ápay ismerte és felhasználta művében a 
jeles német nyelvtudós munkájának eredményeit,39 s erre utal e 
kéziratos stilisztikai vázlat jó néhány passzusa is. 

SJ Bán Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a. XVI-
- XVIII. században. Bp., 1971. 8. 

36 Stilisztikai tanulmányok. Balázs János: Történeti bevezető. Gondolat, 
Bp., 1961. 23. 

36 Uo. 25.; Révai Miklós: A magya1· szóp toll.Közzéteszi és az utószót írta 
Éder Zoltán. Bp., 1973. 

37 A magyar irodalom története 1 772-től 1849-ig. I. kiad. 167. L. még: 
V clledits Lajos: Révai ésAdelung. NyK 38. 287- 312. ; Adelung magyarországi 
rccopciójúl'ól részletesen szól BenM Loránd: A magyal' irodalmi írásbelis.ég 
a felvilágosotlás korának első szakaszában. Bp., 1960. 236. 

38 Balázs János: I. m. 24. BenklJ Loránd: I. m. 236., 284., 300. 
39 A nyelv eredetéről s.zólva. frja: „ ... mái· a' mai időben tellyes betsületre 

kapott a' Nyeh'~udomány, 's legmélyebb Filozófiával tellyes munkákat írtak 
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Adelung követésére vall mindjárt a bevezető rész karakteriszti-
kusan klasszicista jellege, melyben „a Tolnak kőzőnséges Tulaj-
donságait" foglalja össze. Az ízlés fontosságának hangsúlyozása 
éppúgy ezt mutatja, mint a „tisztaság", a „világosság" normaként 
való állítása, s a klasszikus szerzőkre (Cicero, Quintilianus) történő 
hivatkozás.40 „A Nyelvbéli regulaságról" szóló „tzikkel" - mind-
járt. a fej tegetések kezdetén - olyan klasszicista elvekre a.lapoz, 
mint a fegyelem,, az ízlés, a közönség igényeihez való igazodás s nem 
utolsósorban a szép kívánalma : „A Nyelvbéli regulaságon aztat 
a tulajdonságát ér tyíik a Tolnak mely szerint a ki fejezésre a 
nyelvnek regulaival meg eggyeznek. Meg kívánnya ezt 1 ör a' 
szépségnek mivolta: mert semmi se lehet szép a' mi a' maga nemé-
ben nem helyes[,] a regulákkal meg nem eggyez. 2°rmeg kívánnya 
az írouak vagy beszéllőnek tzéllya[,] mert (a] nyelv ellen tett hibák 
nem egyebnek jelei[,] hanem vagy a nyelvben valo Tudatlanság[,] 
vagy a jo ízlés fogyatkozásai(,] vagy a munkálkodásban való tu-
nyaság vagy pedig végre annak[,) hogy az író(,] vagy beszéllő a 
maga olvasóit[,] halgatoit kevésre betsűli. Mindezen esetek gyengí-
tik az őiránta VfLló bizodalmat(,] meg alatsonítják sőt utáltatásban 
hozzák őt olvasói ellen és így hátráltattyák azon tzélt[,] melyre 
munkája által iparkodott(,] ezt mondotta Cicero midőn így szolt: 
Solum quidem et quasi fundamenta orationis vides elocutionem 
emendatam. Quintilian is sok helyen javallya ezen tulajdonságot." 

A stilisztikai oktatás céljának meghatározását is Adelungtól ve-
szi,0 s Adelung követését mutatják „A Toll Tisztaságárul", „Az 
Elavúlt szavakrúl", a „Megyebeli szavak szollások"-ról, „A stílus -
nak világosságárúl és Érthetőserűl", az „oratori" és „Poetai stí-
lus" megkülönböztetéséről szóló „Tzikkelek", illetve fejtegetések 
is.42 A stílus és a nyelv tisztaságának fogalmát igyekszik tisztázni 
legelőbb, s ezt mindjárt Adelung alábbi megállapításának lényegi 

róla némelly első rangú T udósok, mint a' Francziáknál de Broses, Rousseau, 
az Angolyoknál Smith, Harris, Monboddo, a' Németeknél Herder, Adelung 
'sa.' t." Pápay Sámuel: I. m. 38. A nyelvrokonságról értekezve uő.: „Öszve· 
vévén . . . Gatterernek, M onboddónak és Adelungnak értelmét, a' Nyelvek' 
rokonságára. nézve a' következendő R egulákat állapittyuk m eg ... " Uo. 54. 

do Szövegiink stilisztikájának címe: A Magyar toll!rul. 
Az Adelungtól származó inspfrációkhoz vö.: Adelung: I. m. L. az alábbi fejeze· 
teket : „Allgemeine Eigenschaften" 33. s a kk. la.p.; „Reinigkeit" 83. s a kk. 
lap.; „Kla1·heit und Deutlichkeit" 125. s a kk. lap. 

u „A tolrol va.lo tanitásnak tárgya a szép ki fejezés ... " Vö. Velledits 
Lajos: I. m. 294. 

42 Adelung művének tartalmi vonatkozásaihoz vö. még : Balázs János: 
I. m. 24.; Thie:nemenn Tivadar: Német és magyar nyelvújító törekvések. 
EPhK 1912. 81.; VelleditsLajos: I .m. 294-298. 
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magyarításával kezdi: „Das Fremdartige, waa in den Sprachen 
in Betrachtung kommen kann, sind vornehmlich veraltete, pro-
vinzielle, auslandische und sprachwiedrig gebildete neue Wörter, 
Bedeutungon und Formen. Die erste Art giebt die _.\rchaismen, die 
zweite die Provinzialismen, die dritte die Latinismen, Gallicismen, 
und die vierte die Neologismen. Alle zusammen werden zu don 
Barbarismen gerechnet. "43 Magyar átdolgozásban, némi rövidítés-
sel, de a lényeget megtartva az adelungi tétel így fogalmazódott 
meg a Pápay-Bodnár-szövegben: „Tiszta mondjuk azt[,] a mi 
idegen részekkel nem egyenes[.] a Nyelvben tisztátalanságott 
okoznak az elavult, Megyebéli és az idegen Nyelv béli szavak(,] 
végre a Nyelv természeti ellen tett helyheztetések a szavaknak." 
Ebből az alapállásból kiindulva részletesen foglalkozik az ,.el-

avult'', a „megyebéli", azaz tájszavak, illetve az idegen szavak 
használatának problémájával, mint a nyelv tisztaságát legjobban 
veszélyeztető elemekkel. Helytelen és a „Tiszta magyarsággal" 
összeegyeztethetetlen az elavult szavak használata - mondja - , 
mert általuk az ízlést éri elsősorban sérelem, amit pedig a szóp 
stílus tanításának, illetve elsajátításának egyik serkentőjeként em-
lített a „Tollról" szóló tanítáa megokolásakor. De ellenkezik az 
archaizmusok használata a „nyelvet nagyobb tökéllctességre eme-
lő" törekvéssel is, azaz: mindazokkal az elvekkel, meh-eket a nem-
zeti művelődést szorgalmazó, fentebb már általunk is ismertetett 
bevezető részben körvonalazott. 

A nyelv és a stílus tisztasága szempontjából a „l\fegyebéli szarnk 
és szóllások" kerülése is fontos, mert azok szintén „az igaz nyeh-
szokás ellen vannak". Nem csupán a táji szóelemek használatára 
gondol, hanem az ún „ a „Deak nyelven ... Barbarismus és solc-
cismus "-nak nevezett „szollásformákra" is, melyekről Adelung is 
hasonlóképp vélekedett: „ ... esztétikai szempontból. .. durvának, 
faragatlannak, ízléstelennek (»abgeschmackt«) tal'totta őket.44 . , 

„Ha a Megye béli szavakat kerűlnűnk kőll - olvassuk a követ-
kező §-ban - a más nemzetek nyelvébűl vett szavakat annyival 
inkább ... " - lévén ezek is a nyelv és stílus tisztaságát veszélyez-
tető hibák, ám hozzáteszi: akadnak ezek között olyanok is, melyek 
az idők folyamán polgárjogot nyertek nyelvünkben, így minden-
áron való kerülésük értelmetlen lenne. Példái között ilyenek van-
nak: templom, klastrom, oskola, palota stb. Ha a szükség mégis 
úgy hozza, hogy a.z idegen szó használata elkerülhetetlen (pl. 
„ ... ott a hol az érthetőség leginkább meg kívántatik ámbár va-

43 Adelung: Űber den deutschen Styl. Bcrliii, 1785. I. 74-. 
44 Vö. BeriM Loránd: I. m. 276. 
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gyon magyar[,] de még nem oly ősméretes, mint az idegen ... "), 
űgy bátran kövesse az író, vagy a szónok Cicerót, ki így vélekedik : 
„ Quamquam ea verba quibus ex inscritabo uniunt Latinus, ut 
ipsa Theca Rhetorica dialectica grammatica Latina clici possent, 
tum quoniam usu recepta sunt nos traducamus." 

A továbbiakban - külön fejezetben - astílus „világosságárul 
és Érthetőségerűl" szóló fejtegetések kapnak helyet, majd a stílus 
rövidségéről olvashatunk egy lapnyi fejezetet. 

Ezután tér át a „Magyar Stílus" ismertetésére s annak „belső 
részét és méltóságát" illetően - a hagyományoknak megfelelően 
- megkülönböztet: „alatson", „közép" és „magos" stílust.45 

A minta természetesen ezűttal is Adelungé, a stílus méltóság sze-
rinti felosztása, s az „alatson stílus" „Barátságos"-nak (Adelung-
nál bizalmas)46 nevezése egyaránt ezt bizonyítja. Ugya.ncsak 
adelungi inspirációkra vall a stílus „Tzél" szerinti megkülönböz-
tetése, amely - ti. a cél - lehet: oktató, rábeszélő (azaz meggyőz
ni akaró) és gyönyörködtető, s a stílus ennek megfelelően „tanítói", 
„oratori" és „poetai": „ ... az íronak tzeljához képest kűlőmbféle 
képen osztatik fel a stílus[.] ha az oktatás a Tzél[,] akkor a polgari 
történet írói és tanítói stílust foglalja magában és mint ez a három 
neme a stílusnak főképen az elmével foglalatoskodik ugyanannyj 
nemét teszi a közép stílusnak. Ha a' rá beszéllés a Tzéllya[,] akkor 
oratori stílusnak neveztetik[,] ha pedig a beszédnek nagy elvensége 
általa szívekett győny6rűségesen meg illeti Poetai stílusnak ... " 

45 A hármas felosztás hazai hagyományait illetően is bőséges példaanyaggal 
szolgál Bán Imre már idézett müvében, melyből itt csupán az alábbi, a 
X VI - XVIII. századi latin nyelvű retorikákra általában jellemző utalásokat 
idézziik: „Elöljáróban még a.zt a közismert, itt mégis nélkülözhetetlen meg-
jegyzést kell tennünk, hogy a XVI -XVIII. században a stílus és a stilisztika 
irodalomtudományi önállósága ismeretlen volt, a. stílus vizsgálata és oktatása 
a ret01·ika hatáskörébe tartozott, a retorika pedig nem különült el mereven a 
poétikától, noha a vers és próza éles különbsége az antik elméletek (Cicero, 
Horatius, Quintilianus, Diomedés) alapján át nem bágható szabályként ural-
kodott. A két irodalomtudományi disciplinát éppen a súlus kérdése kapcsolta 
szoros egységbe : a. stílus csak retorikus lehetett (természetesen a költői is!), 
legfeljebb a három stilu.9/(l!jta (M. Victorinus: elocutionis genera, Cice1·0: genera 
dicendi, Qnintilianus : dicendi genera, Isidorus: trimodum genus dricendi) volt 
„fenséges", „középszerű" vagy „alacsony". A közkézen forgó retorikák és 
poétikák példaanyaga nagymértékben azonos, a prózaíró vagy szónok szá-
má.ra is a költői elociWio ékességeit írják elő, legfeljebb a mérsékletre, a józan 
ész követelte ta.r·tózkodásra intenek (Quintilianus vagy Boileau). Ismeretes 
azonban, hogy egyes korszakok ízlése ez utóbbi előírásokat minduntalan 
áthágta. A retorika bűvköréből még a romantika sem tudott szabadulni. 
l\Iéltán minősíthette E. R. Curtius az „európai iro<lalom »kö?:ös nevezőjének•". 
Bún Imi·e: I. m . 8. 

to Vö. Balázs János: I. m. 24. 
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A „Barátságos" stílus legfőbb jellomzői a „természetes'' ,.eről
tetés" nélküli beszéd s a könnyedség, továbbá a mesterkéltség 
kerülése. „A Magyar Nyelv kliUSnösen alkalmatos a Baratsagos 
stílusra" s ezt nemzeti tulajdonság szabj a meg, a magyar nemzetnek 
ui(.] „ősmértető J ele a hív Barátság" . Bizonyságképpen „a magyar 
íroknak Levelezései"-re hivatkozik, melyből a magyar nyelvnek 
ez az „alkalmatossága" általában „ki tettzik". P éldaként Faludi 
Ferenc és Bessenyei munkáit említi - megjegyezve, hogy az 
„más egyebek munkáibul" is kiderülhet. Ennek a stílusfajtának 
öt kívánalmát sorolja fel: 1. „világos értelmű Légyen", 2. „Nyájas 
Légyen", 3. „Rövid légyen", 4. „a dolgokott ollyan szavakkal" 
mondja el, „a mellyek annak természetit illendő képen elő adják", 
5. „néha kőz mondásokatt és példa beszédekett" elegyítsen „a 
Beszéd közé". 

A részletező tárgyalásban az oktatói stílust a „Polgári stílus" 
ismertetésére korlátozza, aminek magyarázata az előadások funk-
ciójában keresendő. Pápay és utódai az egri katedrán jogászoknak 
adták elő a szóban forgó „Magyar Irálytant", s csak természetes, 
hogy ennek a stHusváltozatnak minta.szerű tanítására törekedtek. 
A defínició mellett az előadásszöveg a polgári stílust alkalmazó 
„Polgári írások külső formáját" megszabó szokások ( „k6zőnséges 
szokás") és törvények („írot törvény" vagy „királyi rendelés") 
ismertetésére tér ki, majd felsorolja a legfontosabb alkalmazási 
területeket s ennek megfelelően külön-külön §-ban szól „Az Ados-
ság Levelekrűl", „Az Alkudozó Levelekrűl", s „A Polgári írásoknak 
kissebb nemeirfü". Ez utóbbinál az alábbi iratok részletező tárgya-
lására kerít sort: 1. „Bizonyság Levél", 2. „Nyugtató Levél" , 
3. „Utasító Levél", 4. „Végső intézett Testamentum". 

A „Barátságos" és a „Polgári" stílus jellemzése után a „magos 
stílusról" szóló fejtegetések következnek a Pápay-Bodnár-szö-
•egben. R észletességük (13 lap összesen) szembetűnő, különösen 
a jogászok számára legszükségesebb, a „polgári" stílust t árgyaló 
részhez viszonyítva. (A polgári stílussal kapcsolatos ismeretanyag 
terjedelme csak 11 lap.) A jogi líceum oktatási céljait tekintetbe 
véve ugyanis nem feltétlenül várnánk ebben a kérdésben ennyi 
alaposságot, illetve ilyen terjedelmet - még akkor sem, ha tudjuk: 
ebben a felosztásban a „magos stílus" magába foglalja a „Poetai "-t 
is. Érthető lesz viszont ez az aránykialakítás és részletező hajlan-
dóság az egész előadás bevezető része felől nézve, ahol - mint 
láttuk - a magyar nyelv és irodalom, sőt az egész magyar fehilá-
gosodás kori művelődésügy alapvető elveinek összegezésére történt 
kísérlet. Ilyen elvi alapozás és az ezt követő, a magyar nyelvről, 
mint a „Literaturának ... fundamentomáról" szóló tudományos 
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igényű értekezés után logikusan következik a magyar stílus min-
dennemű változatára kiterjedő alaposabb vizsgálódás. És termé-
szetesen az sem kétséges: ehhez az igényes kidolgozáshoz nagy-
mértékben hozzájárulhatott a stilisztikai irodalom ide vonatkozó 
részeinek gazdag hagyománya is, amely ti. a „magos" (sublimis, 
gravis) stílusra vonatkozott az ókortól Adelung klasszicizmusáig, 
s amelynek hazai latin nyelvű előzménye igen bőséges volt.47 

A „magos stílusnak" - akárcsak Adelung - három változatát 
különbözteti meg, ezek: a „meg indító", az „indulatos" és a „föl-
séges" (Adelugnál „érzelmes, „patetikus'', fennkölt").48 A „meg 
indító" stílust jellemezve első helyen hangsúlyozza, hogy ez 
„ ... által az indulatok oly elevenen festetnek le[,] hogy lehetetlen 
meg nem indulni annak, a ki az[t] olvassa[,] vagy balja ... " s ezek, 
ti. az „ ... indulatok festése[,] két féle képen tőrtének meg ... ": 
vagy személyes élmény megelevenítésével - leírásával {„ ... úgy 
festik az indulatokat az írok, mint néző és személyben látott ta-
nú ... „), vagy pedig fikció formájában (az író „ ... személyekett 
költ és azoknak szájokba adgya az indulatok le festésit ... "). 
E stílusfajta alkalmazásakor a beszélőnek vagy írónak - célja 
elérése érdekében - három alapvető szabályt kell figyelembe ven-
nie: 1. „ ... a fől vett tárgyat az érzékenségek hathatos erejevel 
terjeszsze az íro[,] mert senkiben nem indíthat nagy érzékenségett 
a' nélkül[,] ha tsak a.zt maga előre tellyes mértékben nem érzi." 
2. „ ... indulatt mindig a tárgy természetéhez legyen mérve kü-
lömben nevetséges szelességnek fog az egész Beszéd tettzeni ... " 
Épp ezért „ ... a gyenge indulatokatt szívre hato szavakkal[,] de 
szelid hanggal ... a nagyobhakatt ... férfiasan rövid[,] de kemény 
és félelmet indító ki fejezésekkel és hanggal kőll előadni". 3. „ Tá-
voztatni kőll az elmélkedőnek mély értelmű ki fejezésekket[,] mert 
midőn uralkodnak az indulatok[,] nints ott helye az elmélkedés-
nek." 

Az „indulatos stílus" tárgyalására áttérve a kettő (ti. a „meg-
indító" és ,.indulatos") közötti különbség megvilágítása révén 
körvonalazza az utóbbi („indulatos") jellemzőit: a „meg indíto 
stílus" sajátja, hogy „ ... gyengén emeli a szívet és így a lélek 
tsendesen tapasztalhatja az érzékeny szív tehetségét ... ", míg a 
másiknál („indulatos") „ ... az induJatt föll gerjed vén a ... lélek ... 
az indulatok szélvészszét kőzőnségesé tévén lehetőképen győzedel-

" Vö. Bán. Imre: I. m. Az egyes stilisztikákra vonatkozó fejtegetéseket. 
48 Vö. Ralázs János: i. m. 24.; Adolung stilusjelölései : Höhere Schroibart; 

Von dem pathetischen Style, von dem e1·habenen Style, von dem Style der 
feiorliohen Rede. Vö. Adelung: Űbe1· den Deutschen Styl. Bel'lin, 1785. II. 
35., 144., 152., 178. 
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meskedik". „Elmúlt" és „jelen valo" eseményeket egyaránt a 
jelenben történés erejével kell előadni e stílusban, azaz az élmény-
szerűségre kell törekednie a szónoknak, mégpedig az „indulatok" 
„föl gerjesztése" érdekében. Fontos kívánalom a pallérozott tisz-
taság, mert „ ... ezen stílus semmi szennyett meg nem szen-
ved ... ". 

A „magos stíh1s" legfontosabbikaként kerül bemutatásra a 
„Főlséges stílus". Két részre osztandó: „oratori vagy ékesen szotló" 
és „Poetai vagy vers költői stílusra". ÁJta1ában jeBemzője, .. hogy 
egy tekintettel által látható a.vagy meg fogható ... ", azaz ért-
hető, de semmiképp sem „ ... légyen. . . oly világos[,] hogy azt 
minden ember mingyárt első Tekintetre Tőkélletesen meg fog-
hassa ... ", ugyanis ha nem így lenne, „semmi tsudálkozást nem in-
dítana". 

A két ágazatra bontott „Főlséges stílus" fontosabbikának a 
„Poetait" tarthatta az előadást szerkesztő P ápay és utódai egy-
aránt, amire az arányok kialakítása vet fényt : az „oratori stílus" 
összegezése mindössze két lapnyit tesz ki, míg a „Poetai" leírása 
t izenegy oldal terjedelmű. 

„Az ékesen szollás" alkalmazásának három lehetőségét nevezi 
meg. Az első - mely a szónoki beszéd „leg kisebb neme" - „nagy 
férfiaknak Ditséretére" és „űdvőzlésekre" szolgál s az orator (s az 
író is természetesen) a beszédnek ebben a nemében „halgatoinak 
vagy olvasoinak tetzeni kíván". Az alkalmazás második területe 
a joggyakorlat. Az „ékesen szolló" itt „nem tsak tettzeni kíván, 
ha nem Beszéd jének tárgyára hajtani igyekszik az halgatokatt" , 
tehát a „kűlőmbféle Pőrbeli űgyeknek folytatásakor " (azaz le-
folytatásakor) jut nagy szerep ennek a beszédmódnak. Az „ékesen 
szollás" harmadik, egyben „Leg főbb ágaként" említi „a vesze-
delmek[,[ károk[,] ínségek[,] háborúságok alkalmatosságával", 
illetve a „köz jognak elő mozdítására" elmondandó beszédet, 
mely „ ... kiváltképen azért terjesztetik előnkbe[,] hogy arra rá-
beszélhessünk [helyesen: rábeszéltessűnk], és annak erejét hathato-
san érezvén a beszélő akaratjának meg hodoljunk ... " 

Mindhárom esetben, a stílus milyenségére vonatkozóan, az alábbi 
előírásokat említi, mint az „ékesen szóllás" stílusának alapvető 
összetevőit: „ .. . meg kívántatik 1 ör hogy tiszta és világos értelme 
legyen 2°r J ol rendbe szedettessen 3or hathatos és férfia.s 4er Ékes 
és el talált hangzatu 5ör méltoságot szerző Légyen" a stílus. 

Az oratori stílus ily rövidre fogott bemutatását követő, a „Poe-
tai stílusrnl" címet viselő fejezet voltaképpen verstani összefog-
lalás, s így kompiláció volta ellenére becses adaléka XVIII. század 
végi poétikai irodalmunknak is. Értékét persze nem anyaga szabja 
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meg, hanem az összeállitás célja: azt mutatja meg, milyen mérték-
ben igazodott a kor verstani eredményeihez a magyar nyelvű 
irodalomtudományi oktatás az ország egyik jelent<Ss felsőfokú tan-
intézetében. 

A szerkezetileg két nagyobb egységre bontott poétika a „ver-
selés" és a „hangegyeztetés" kérdéseivel foglalkozik. Az első fe-
jezet fölé ez a cím került: „Első fő rész a verselésríil", s benne a 
„verselés" öt részének taglalását találjuk. Az első a „"Bőtű"-ről, 
a második a „Szótagok"-ról, a harmadik a „Dal Lábak"-ról, a 
negyedik a „versek"-ről, az ötödik pedig a „versezetek"-ről szól. 
A hangtani problémák ismertetésével nem sokat bíbelődjk, egyet-
len mondattal elintézi a kérdést - jelezve, hogy a nyelvtudomány 
által „meghatározott" elvekhez kell igazodni a „Poetáknak" is: 
„A Bőtűk a magyar vers kőltőknél nem vétettnek kűlőmbőző 
tekintetben, mint sem a nyelv tanítoknál szokott lenni[,] ha nem, 
valamint a nyelvtanítók meg határozzák minden betűnek termé-
szetbeli jelentésétt abban hagyattatnak azok a Poetáknál is. "49 

Sokkal részletezőbb már a „szótagok" kérdésével, helyesebben 
az azok „mérséklésével" (prozodia) kapcsolatos tudnivalók össze-
foglalása. Kilenc szabályt találunk itt lefektetve az alábbi meg-
jegyzés kíséretében: „A szo tagok mérséklése (Porsodia) nem okoz 
a magyaroknál annyi mértékletességett(,] mint a Romaiaknál[,] 
mert az ezen kevés szabásokban foglaltatik." Ez a szabályokat 
épp csak exponáló megállapítás arra vall: e szöveg kidolgozásakor 
a prozódiai elvek rualakításához már az egykori verstani viták 
szolgáltak alapul.50 A Ráday-féle és Kazinczy meg Dayka részéről 
is elfogadott toleránsabb „licentia" nyomait éppúgy felismerjük 
benne, mint a Csokonaihoz és Földihez fűződő szigorúbb elvekét. 
Még inkább ezt mutatják maguk a szabályok, melyeknek nagyobb 
hányada (1-4. és 7 - 9.) a szótagok hosszúságának, illetve rövid-
ségének problémájával foglalkozik, míg kettő az olyan, sokat vi-
tatott prozódiai kérdésekről szól, mint az elízió és a h-nak mással-
hangzó vagy a.spirátió gyanánt való felfogása. Számunkra e két 
utóbbi szabály közelebbi vizsgálata lehet érdekes. 

Az elízióról szóló, mely sorrendben az ötödik, így hangzik: „Az 
elisionak vagy a szo tag ki hagyásának a magyar verselésben nint-
sen helye[,] ki vévén némelly már az köz beszédben is ki hagyatni 
szokott szó tagokatt po: Gazdaszszony],] Szintúgy etc." 

49 A he.ngtannal kapcsolatos kérdések mellőzését nyilván az is indokolta, 
bog; az előadásszöveg grammatikai része mindezeket kellően részletezte. 

6 Vö. Ho,,.váth János: Rendszeres magyar verstan. Bp., 1969. 
138- 153.; R6nay Gyl5rgy: Ráday Gedeon. It 1962. 41- 61.; a. prozódiai vitaról: 
A magyar..iroöe.lom története l 772:t61 1849-ig. I. kia.d. 89- 91. · · 
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Az elízió problémája egyaránt foglalkoztatta Rájnist, Földit, 
Verseghyt és Kazinczyt, s mint ismeretes, felfogásuk a kérdésben 
különböző volt.51 Rájnis A' magyar Helikonra vezérlő Kalaúzban 
nem fogadja el, mert szerin te e „szokást" (azaz az elizió alkalma-
zását) többnyire „ok nélkül" kapták fel , legfeljebb csak a köznyelv 
által elfogadott néhány esetben tűri meg (pl. „gazd'asszony").s2 
Verseghy szintén elutasítja,53 Földi János viszont már engedéke-
nyebb: „ ... sem egészen nem kárhoztatjuk, sem egé11zen helyben 
nem hagyjuk ... " - írja, majd a megengedhető alkalmazás négy 
konkrét esetét említi meg - hivatkozva Rájnisra és „régibb Yer-
selőinkre" is, köztük Sylvester J ánosra.54 Kazinczy még me~szebb 

6 1 Vö. Horváth János: I . m. 142- 146. 
st „Sem az eggyes, sem a' kettős, sem a' kottőből-egybo-foglaltt magán-

hangzó el-nem-enyészik azért, hogy a' kövotkez6 szónak első bötűje magán-
hangzó, vagy pedig h, hanom úgy hangzik, a' mint a' természet magával 
hozza.. p. ok. -aldözi, fakó, hajdú, fái 's a.'t." 

Sztézikorus' rendi-szerént. 
A' Tudományt t,sak az úúlözi, a' ki nom 6rLi. 
- vv- v v -vv - v v -v 
Szá/fo' rendi-szerént: 
A' fakót húzzák, de /akó-is húzza.. 
- v-- - vv-v - v 
Haws Jámbus: 
Igen tud a' hajdú harangot önteni. 
v- v --- v- v -vv 
Á lkmán' rendi-szerént: 
Kinek hol /dj , ott tapogatja.. 

vV -- - v v- v 
Más szokások vólt a.' Rómaiaknak, de tsak azért, hogy a.zoka.t követnék, 

a' kik elejentén ugyan e' szokástok-nélkűl fel-kapták; minékünk nP.ro szabad, 
a' mi ok-nélkGI tetszik (I. R. (ész] V. Ti{ikkely] VI.) .Mindazáltal, mikor a' 
végső magán-hangzó a' köz-beszédben-is el-enyészik, p. ok. gazd'asszony: 
ugyan e' meg-rövidítéssel verseinkben-is élhetünk." Rájnis József : A' magyar 
Helikonra vezérlő kala.úz. Az az: a' magyar vers-szerzésnek példái és 1·égulái. 
Pozsony. l 781. 132- 133. 

s3 Horváth János: I . m. 144. 
6A „ex Némelly igen tudva. lévő öszvetett szókban, mellyekkel még a.' köz· 

beszédben is rövidítve, vagy tsonkítva élünk; Hangszökés a' Versben is 
szabados, mint ezekben: Gazd' uram, Gazd' asszony, id'adta, od' adta, id' által, 
od'áUaJ tudn' illik, Jó' karat, hálá' dás, hálá'datos, szint' annyi, szint' ·úgy, 
vissz'adoU 'satb. Lásd Kalaúz 133. lev. és Ki ny[ert] .. 71. levél. 

fJ A' különös és nem öszvetett szókban is, mikor a' Hangszökés a.' szóknak 
értelmeket tellyességgel nem homályosítja, lehet néha, és igen ritkán Hang-
szökéssel élni, mint, kivált ha e' Czikkelyszó előtt : a', vagy az éppen a vége-
zet vagyon, és másszor is az egyenlő magánhangzók között. p. o. Simon bíró 
hajtja a' lovat. B eteg vigasztalja az Orvost. téli idő 'sa.tb. Ennyivel éltek 
régibb Verselőink is, mint: Óltalom a' tengernek utánna a' Doktor azoknak. 
Szilveszter. És tőlük Példát mostani irásra. vegyen. Vilmányi 'satb. 

,.. Az illy öszveérkező magánhangzók közzűl ha eggyik rövid, másik 

889 



megy, mint H orváth J ános fogalmazta, ő Rájnissal és Verseghy-
vel ellentétben „ ... nem engedte elvitatnj a költői (versbeJi) nyelv-
től" az elizi6t, s még „legbensőbb hívei" ellenkezésével szemben is 
védte az alkalmazás jogosságát.55 A szövegünkben található ál-
Iáspontígy határozottan a Verseghyével, illetve a Rájruséval egye-
zik, aminek magyarázata abban keresendő, hogy Földi és Kazinczy 
felfogása ekkor még nem terjedt el; Földi verstan a kéziratban he-
vert, Kazinczy pedig csak 1809-től nyilatkozik levelezésében az 
elizió kérdéséről.56 

Ah hang versbeli értékelése körüli álláspontokat is érdemes fol-
idézni szövegünk prozódiai részének vizsgálatakor. Nem csupán a 
kérdés hasonlóan vitatott volta miatt, hanem azért is, mert míg az 
elízió kérdésében a Verseghy- és Rájnis-féle felfogás követésére fi-
gyelhettünk fel, addig itt épp azokkal ellentétes nézetet találunk, 
tehát inkább a Kazinczyéval egyezőt. A h-t mássalhangzónak te-
kintő s a prozódiai elvek kialakításában aktívan részt vev(S íróink 
közül Földi szól igen hosszan a kérdésről. Álláspontja megindok-
lása.kor, mint ismeretes, történeti példával is előáll, és Sylvester 
Jánosig nyúl vissza időben, mondván, hogy „Leg első illyen nemű 
Verselőnk is Szilveszter J ános, a' H-nak mássalhangzó erejét meg 
tartotta" .57 A kortársak közül mindjárt Révaira is hivatkozik, aki 

hosszu, a.' rövid elenyészik, és a.' hosszu marad meg, mint ezekben: Hálá' dás 
hálá' datos, utánna a.' 'sa.tb. 

li Vala.holott pedig az illy hangszökés a.' szóknak értelmeket homályosítaná 
a ' világos értelmet szerető Magyar Nyelv a' hangszökést éppen meg nem 
szenvedi, és ugyanezért n em jó ezeket felettébb erőltetni, és még az elő 
adott Példákban is, valahol lehet, a.' ha.ngszökést el távoztatni tanátsosabb. 
p. o. el6adott, éppenmásttenneeladot[t]. k6olaj, faolaj, bosszuálló 'slb. hang-
szökéssel érthetetlenek. Mássalhangzót pedjg soha. el nem szökhetünk." 
Földi János: A' versírásról. Bp., 1962. 16-17. 

6a Horváth János: I. m. 142. Kazinczy nézeteihez 1. még: Kaz. L ev. 
VI. 632.; VII. 6, 9, 363, 441, 4.46.; IX. 106. ; XV. 267, 394, 608. ; XV l . 96.; 
XIX. 439. 

~8 Tudomásunk szerint első ízben csak J 809. szeptember 20-án szól a.z 
elízióról, mégpedig Gr. Gyulay Ferencnének írott levelében. Ráda.yhoz írott 
episztoláját a grófnő segítségével kívánta eljuttatni Döbrenteihez, s a. levélben 
leírja, mi az új ebben a. versben. Itt szól az ellzi6r61 is: „Még eggy új mód van 
benne - az elisiók. Az olasz versifica.tio szerént a hiátust mindenütt kiug-
ra.tom. A második sorban hordja a' ígY, monda.tik-ki: hordja - et. De nem 
mindenütt esik elisio a.' hol hiátus van. (Így van ez az olaszban is.) A mi nem 
az, azt követi, 

De a' mi etc. 
ezt nem lehet De' a mi az-nak olvasni." Ka.z. Lev. VI. 631 - 632. 
&7 Földi János: I. m. 20. 
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„Ugyan erre tért" ,58 tehát Sylvestert követi, majd megjegyzi, hogy 
Révain „ ... kívül is sokan vagynak Nemzetünkben mind Versírók, 
mind mások, kik a' Versek kellemetesebb folyásokért, ennek ere-
jét vissza hozni 's helyre állítani kívánják".58 Verstanában az 
imént vázoltakat megelőzően még R ájnis Kalaúzára is hivatko-
zik, ahol meg is fogalmazódott a H mássalhangzó voltára alkal-
mazható „Regula" .60 Kazinczyval folytatott levelezéséből azt is 
tudjuk, hogy nézetei nagyjából már 1789-ben ezek voltak, novem-
her 17-i keltezésű levelében arra inti Kazinczyt: „Kérlek arra ... 
szeretettel, tartsd-meg a' II. betűnek erejét.! fertelmes azt el-ug-
rani, reá térnek már ma arra a' kényesebb 's meg-nem általkodott 
ízlésCíek ... "61 Később, 1791. február 5-én, az Orpheusban közölt 
verseibe csúszott sajtóhibákat reklamálva még határozottabban 
mondja ki, hogy „Poesisemben ha a' H-ban heterodoxus Yagyok, 
tsak várd el, núg Poesisem ki jő; mert attól senki példája soha el 
nem fog tántorítani" .62 Ugyanez a határozott álláspont található 
vers tanának XVITI., ah jellegére vonatkozó §-ában: „A' B betű a' 
Magyarban nem puszta lehellés, hanem valóságos, különös mással-

68 Uo. Révai Miklós 1787-ben közreadott elegyes versei elé Irt, a „jámbor 
olvasónak" szánt ajánlásában !rja a h-ról: „Idő jártá•al. magam észrevételei 
utánn is, másoknak intések""I"e is sokat jobbítgattam a' ki adatottakan, az 
újabbakat szorgalmatosabban ~attam, a' mérséklés' szabásait is bizonyo-
sabban határoztam el. Leg nevezetesebb az benne, hogy a' h betűnek ter-
mészetét jobban és gondosabban meg vizsgáh"án Yastagabb lehellésnek ta-
láltam nálunk lenni, mint más nemzeteknél, 's azért mindenütt, mind a' 
szó' közepén, mind a' szó' kezdetén mással hangzó bett'i gyanánt vészem 
már Nemzett'ink úgy is annak tartja. Valaki tsak Jobb író szamba j6, ezen 
szót meg előző sza.vatskábann ez és az el hagyja a' szebb hangzás kedvéé1·t 
a' h betű előtt is a' z betűt, mint, a' többi mással hangzók el6tt, példának 
okáért, a' halál, a' halom, melylyet, azonbann meg tart mindég a' magán 
hangzók előtt, és a' h betű előtt, is m eg kellene tartani, ha tsak olyly könnyű 
lehellés vólna nálunk, mint más nemzet,eknél. Hanem a' R égiek is olyly 
tulajdonságúnak találták lenni, és épen Alagyás Versekbenn vagyon a' 
példája. Nevezetesek Szilveszter Jánosnak még 1549 esztend6benn nyom-
tatlatot.t Versei, 's már ott a' h betű úgy vevődött, mint mássalhangzó." 
Révai Miklós elegyes versei, és néhány apróbb köttetlen lrásai. Pozsony, 
1787. lapszám nincs jelölve, az idézett szöveg A' Jámbor olvasónak minden 
jókat kíván a' szerző e. ajánlásban található. 

69Uo. 
60 „Ha az M és az öszveütköz6 magánhangzók elugrásokban 's elszöké-

sekben a' Deák Poétákat n em követjük: miért lennénk egyedű! a' H elszö-
késének Pártfogói? A'melly idegenség, illetlenség vagy homályosodás tiltja 
azokat Nyelvünktől ; ugyan azokba esünk ennek fel vételével. Ide is szab-
haló nma' Régula : Mi nélcünk nem szabad a' mi ok nélkül tetszik." Földi 
János: I. m. 20. Vö. még Rájnis: I. m. 132-133. Rájnis szövegét idéztük is 
fentebb, l. 52. sz. jegyzet. 

61 Kaz. Lev. I . 505. 
es Kaz. L ev. II. 157. 
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hangzó; de egyszersmind igen erőszakos mássalhangzó, ezért a' 
versben is, mind a' szó kezdetén, mind annak közepén mással-
hangzó gyanánt kell venni, és annak erejét ki kell adni mint: 
harcz, húr, hatható, terhes, felM, vajha, terhel, tsalhat 'satb. 1\1ikor 
pedig rekeszti a' szót vagy szótagot, mivel a' szó végén erőszakos 
hangzása miatt nem igen mondatik ki ; ám légyen közmértékű, 
és néha el is enyészhessen, mint: tereh, juh, T selt, keh, riih: Melly 
nagy tereh szálla. nyakamra! "63 

Ehhez a szigorúbb, a h-val kapcsolatos Földi-féle elvhez ha-
sonló - mint tudott - a Verseghyé is, aki a h-t szintén mássalhang-
zónak veszi (mint láttuk: egyúttal az elíziót is elveti). 64 s ezzel pro-
zódiája ebben a kérdésben a Földiével egyezik. Nem így a Daykáé 
és K azinczyé, melyből itt az előbbi lehet érdekes, a Daykáé, mely 
idl:5ben is közel áll a mi szövegünkbeli szabály megfogalmazá-sá-
hoz: 1793-ban íródott. Abban az „ell:5beszédben" találjuk, amelyet 
Dayka kiadandó verseihez készített, de csak Abafi Lajos Dayka.-
kötetében jelent meg.65 A h-ról ott ezt olvassuk: „A h betűt né-
melyek má-ssalbangzónak, mások aspiratiónak veszik. Én azonban 
nem nagy megtévedésnek tartom, ha azt majd rná.ssalhangzónak, 
majd aspiratiónak veszem, a mint a vers kívánja. Kár volna egy 
h-ért egy szép gondolatot is kitörölni. De nem is tanácsos, vagy egy 
vagy más felekezethez hajlani holott nem erősségekkel kezdik tá-
madó literaturánknak bajnoki az igazságot vitatni, hanem már-
már stipidibus duris, sudibusque praeustis. "66 

Megoszlottak tehát a h körüli vélemények, s talán az is fontos 
lehet itt, hogy a XVIII. század második felének évtizedeiben a 
felfogás változására is van példa, mégpedig a Révai Miklósé, alti 
„a' h betű" „természetének" „gondosabb" megvizsgálása után haj-
lott ( 1787-től) afelé, hogy „. . . mind a' szó' közepén, mind a' 
szó' kezdetén mással hangzó betű gyanánt ... " éljen vele.67 És ezek 
nyomán most már nem hat különösnek, hogy a mi szövegünk h-
val kapcsolatos szabálya is - egy árnyalattal legalábbis - újabb 
álláspontot jelent XVIII. századi magyar nyelvű poétikáinknak a 
h mássalhangzóra vonatkozó megállapításai között. A szabály így 
szól: „ AH bőtűt az szonak elein ugyan nem tartatik mással hangza-
nak[,] ha nem a szó közepén már mással hangzó Főképen akkor[,] 
mikor más massal hangzoval őszve jön po: várhat, terhet s: t:." 

ea Föl.di János: I. m. 19. 
e. Vö. Horváth János: I. ro. 144. 
ea Dayka. „előbeszédje" kiadandó verseihez. Dayka Gábor költ.eményei, 

Kiadja Abafi Lajos. Bp., 1880. 101-109. 
se Uo. 102 - 103. 
67 Révai Miklós Elegyes versei ... Id. h. 
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Pápay művének, A magyar literatura esméretének ismeretében 
felmerül a kérdés: vajon Pápay vagy Bodnár Antal volt-e meg-
szövegezője a szóban forgó szabálynak. P ápay művének 50 §-ban 
ugyanis mássalhangzóként szerepel a h, ott mégpedig, ahol a 
„A' Magyar Hangmérséklés" kérdését grammatikai szempontból 
tárgyalja: „Mint hogy a' b a' Magyar Nyelvben nem tsupa lebellet 
mint p. o. a' Deákban, hanem erős hangjára nézve, valóságos 
mássalhangzó, tehát ha a' h más Mássalhangzóval áll, az a' szó-
tagot hosszúvá teszi, p. o. marha. "68 

Válasz gyanánt az alábbi feltevés is lehetséges : a poétikai stí-
lusról írottak csak részben tulajdoníthatók P ápay Sámuelnek. 
Elképzelhető, hogy a stilisztikáját nyomtatás alá már nem is ké-
szítő Pápay csak épp vázlatot hagyott örökül utódainak,69 amit 
aztán azok - ízlésüknek megfelelően - kiegészítettek. Az utó-
dok közül a legvalószínűbben itt nyilván Bodnár Antal kerülhet 
szóba, aki jeles munkása volt a magyar nyelv és irodalom taní-
tásának, ezenkívül Daykának barátja, volt iskolatársa.70 Az 
együtt diákoskodás Dayka költői beérkezésének s Kazinczyval 
való barátsága kezdetének időszakára esik,71 s e kapcsolat majd 
Dayka Egerből való távozása után tovább mélyül akkor, amikor 
Bodnár magához invitálja őt Lőcsére, ahol nem sokkal később, jó 
egy esztendővel a kiadandó versek „előbeszédjének " megszöve-
gezése előtt kinevezték az akkor szervezett magyar tanszékek egú: -
kére tanárnak.72 Nem nehéz elképzelni, hogy a Daykát magánál 
mindig többre becsülő Bodnár Daykától vette a szóban forgó pro-
zódiai elvet, amit szemében Kazinczy tekintélye is nyomatékosít-
hatott . Ismeretes, hogy Dayka már 1791-ben Kazinczyval vi -
tatta meg Aorlhographiáját,13 1793-1)4-ben pedig épp Lőcsén 

GS Pápay Sámuel: I. ro. 127. 
69 Pápay utódairól 1. a 20. és 21. sz. jegyzetet. 
10 Vö . .t!bafi Lajos: Dayka Gábor élete. Dayka Gábor költeményei Id. 

kiad. VI- VII. 
n Dayka tanulmányaira, költői beérkezésére s Kazinczyval való barát-

ságál'a.-kapcsola.tára vonatkozóan vö. Abafi: I. m. VI - XIlJ.; Kabdeb6 Ló-
ránt: Dayka Gábor költői pályája. Miskolc, Hl68. 6 - 1 7.; 32- 68.; Lókös 
István: Dayka Gábor utóélete 1. (1787 - 1800). Az Egri Pedagógiai Főiskola 
Évkönyve VIII. 1962. 291 - 294. 

12 D ayka. lőcsei éveiről l. .t!bafi Lajos: I. m. XI - XXIX.; Kabdebó 
Lóránt: I. m. 32 - 68. 

13 Mkös Jst1·án: I. m. 297 - 302. Dayka „Aorthogro.phinja"-nnk k6ziral a 
a sá1·ospa.taki Hcform átus Főiskola. Könyvtál'ában talúU1at6: Újhelyi Dayka 
Oúbor maradvány Papirosai (Kazinczy gyűjtése) . Kézirattár. Jelzet,: 1130. 
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fogadja el szintén Kazinczy biztatására a Ráday-féle vroz6diát, 
verselési gyakorlatot. 74 

A prozódiai problémák tisztázása után a verslábak ismertetése 
következik. I tt is definíció áll az élen : „A Lábak oly részei a ver-
seknek a mellyek meg határozott mértéklő szó tagokbul állanak. 
Egy és hárommal több szotagbul. . . álló[k] nintsenek[,] hanem 
Tsak két és 3 szo tagokbul mert amely Lábak tőbb mint három 
szotagokbul allanak már azok vagy a két[,] vagy a három szotagbul 
állok Lábaktul téttetnek öszve." A római és görög verselésből ismert 
lábakat használja a magyar költészet is - olvassuk a továbbiakban 
- s nálunk az alábbiak ismertek: „spondeus", „Pirichius", „Ho-
reus" (aza.z trocheus), „Jambus", melyek „két hosszú szo tag-
bul" állanak; a „Három szo tagbul allo nevezetesebb Lábak" pe-
dig a „monossus" , „Tribrachis", „Dactilus" és „Anapestus". 
Végül megjegyzi, hogy „Vannak meg több 3 szo tagbul allok is, 
de ezekbül a R omai Poesisban ugy is eleget lehetett hallani" . 

Külön „Tzikkel" -ben tárgyalja a sorfajtákat és a strófaszerke-
zeteket. Az erről szóló sorokat egy, a költői forma megválasztásá-
nak szabadságát hangsúlyozó kitétellel vezeti be: „a magyarban 
- írja - a Poeta tettzése szerint szabhat maganak verseket", 
azaz : választhat versformát. Jellemző viszont, hogy beéri csupán 
a klasszikus sorfajták felsorolásával, ami máris a deákos verselés 
szigorú követésére vall. Első helyen a hexameterről szól, aztán a 
pentameter szabályainál időzik hosszabban. Ez a sorfajtákat tár-
gyaló legbővebb szövegrész. Ritmizálása a ma ismert gyakorlattal 
azonos: - U U / - U U / - / / - U U / - U U / - ; „a két 
első Láb lehet vagy spondeus vagy Dactilus a 3dik pedig és 4dik 
mindenkor Dactilus az ötödik onnan származik[,] a két első és 
utolsó Lábak után egy egy hosszu szo tag(,] amelly Cesurának vagy 
szo szakításnak neveztetik hagyattatik". Sorrendben ezután az 
adoniszi sor következik („Adoninus"), majd a magyar verselésben 
ritkán előforduló pherekratészi sor követi75 („Terecratius"), aztán 
pedig az aszklepiadészi sor. Utolsóként említi a „hatos jambust" 
(jambikus triméter) és a szapphói sort. 

A sokban a latin nyelvű poétikákra épülő, A versezetekrűl[,] De 
Carmine című „5 §11$" a legfontosabb műfajelméleti tudnivalókat 
tartalmazza. Felosztása hármas : mégpedig 1. a versben szollo sze-
mélly", 2. „a materia" és 3. a „mesterséges készület" szerinti. Az 

14 .Abafi Lajos : I. m. XXVTII. 
76 A pherekratészi sorra. vonatkozóan vö. : Gáldi László: Ismerjük meg a 

versformákat. Bp., 1961. 54. 
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els() csoportban kétféle versezetet különböztet meg, „úgy mint 
Dramatikum verseket" és az „exegeticumot" . Ez a felosztás már 
ismert egy XVII. századi erdélyi poétikai tankönyvből, melynek 
összeállítója Philippus Ludovicus Piscator volt, s amely a XVII. 
században használt verstani munkák között is az egyik legalapo-
sabb.76 Részben ez, részben pedig a műfajcsoportok egyenkénti 
vizsgálata igen erősen amellett szól, hogy a m(ífaji áttekintést 
szövegünk összeállítója innen vette. Feltűnő egyezést találunk 
ugyanis a „ versezetek" „matéria" szerinti tárgyalását illetően 
éppúgy, mint pl. a „mesterséges készület" szerint meghatároz-
ható műfajok ismertetésénél. Vegyük is sorra talán az egyes mű
fajcsoportokat - rámutatva mindjárt a biztosan kimutatható 
egyezésekre is. A „versben szollo személy" szerint két műfajt kü-
lönböztet meg: a dramaticumot és az exegeticumot. 77 Az előbbit 
jellemezve megjegyzi, hogy „Dramaticumról" akkor beszélünk, 
ha a „Poeta más költött személyeket hoz be beszélni", továbbá, 
hogy ennek két változata van: a „komédia" és a „ Tragédia". Az 
előző „mindenkor víg'', az utóbbi „mindenkor ... siralmas és szo-
morú ki menetelekett foglal". Példaként a „Bukolikont "78 említi, 
„mely a Pasztori dolgok a.Ital vagy víg vagy szomorú dolgokatt 
ad elő ... "79 A „Carmen Egzegeticumban" az író a „maga szeme-
lyeben versel", ide tartoznak a „Levelek vagy a tudomány béli 
dolgokban versekben tett elő adás". 

A versezetek „matéria" szerinti csoportosításánál az egyes mű
fajok felsorolását találjuk, mely szerint a vers lehet: „születési", 
azaz „Genetliacon"; „Lakodalmi", azaz „Epitala.mium"; „ha-
lotti", azaz „Epicedium"; „Epithaphium", tehát sírvers; „jaj-
gató", azaz „Elegiaticon" ; továbbá „Győzedelmi" vers, vagyis 
„Epinicion"; „Hymnus"; „oda"; „Heroicum" ; „Georgicon"; 
„Bucolicon" ; „satyra"; „Emblema"; „Epigrama"; „Enigma". 
Feltűnő az itt szerep!() műfajok és a Piscatornál találhatók egye-
zése.80 A felsorolt tizenöt műfaj csaknem mind hasonlóan szerepel 
Piscator művében, sőt több esetben szoros egyezést mutatnak az 
egyes műfajokat magyarázó sorok is. Pl.: epitaphiuni: szövegükben 

70 Ph·~~itppus Ludovicus_ P·iecator: Ar.Li~ poeLicae praecepta. Gyulafehérvár, 
1642. Vo. ltl\1K II. 591., és Bán bme. I.m. 25 - 40. 

77 A dramatikumra. és az oxegeticumra. vonatkozóan 1. Bán l'l't.re: I. 
m. 30. 

7s A szövegben „Bubalikon " olvasható, ami elírás. 
79 Bukolikus költészet éa a. dráma, továbbá a. v'igjáték közös vonásaira. 

vonatkozóan 1. Vilá.girodaJ.mi lexikon Szerk. Dézsi Lajos. Bp., é. n. I. 
388 - 389. ; Stamberger Erzsébet: A classicus költészet főbb bukolikus és 
georgikus közhelyei.ről. EPhK 1919. 120- 128. és 251 - 268. 

so Vö. Bán I mre: I. m. 31 - 32. 
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kísérő megjegyzése: „koporsora vagy emlékeztető kőre mettzeni 
szokott" vers, Piscatornál : „a sírhantra írt költemény"; elégia: 
szövegünkben: „mely által a magunk vagy más Baját Zokogva si-
rat juk", Piscatornál: „oly költemény, amelyet siralom alkalmával 
szoktak énekelni"; epinicium: szövegünkben : olya.n vers, „mellyel 
a győzedelmet Ditsirjük", Piscatornál: „oly költemény, amellyel 
a győzőknek gratulálunk"; himnusz: szövegünkben: „az Isten 
vagy szentek Ditséretére" írt vers, Piscatornál : „Isten dicsőségére 
írt költemény"; embléma: szövegünkben : „Rajzolások vagy Fes-
tések alá való írás", Piscatornál: „erkölcstani (morale) vers, ame-
lyet képhez vagy jelvényhez alkalmazunk".81 

A műfaji felosztá.s harmadik csoportja (a „mesterséges készület" 
szerinti) két műfajt foglal magába, az anagranimát és a chronosti-
chont. Itt is adott a Piscator-szöveggel rokoníthatás leheté:ísége. 
Szövegünkben &z anagramma műfajáról ezt találjuk : „ . .. az 
Anagram midőn valamely nevezetes szonak betűit más rendbe 
szedvén az előbbeni szohoz alkalma.ztatott elmés szavatt ejtűnk 
versek által." l\fintha Piscatort olvasnánk szabadabb tolmácsolá.s-
ban, az ő poétikájában az anagrammáról szóló rész Bán Imre for-
ditásában így hangzik: „Anagramma az, midőn valamely név vagy 
mondat betűinek áthelyezésével más értelmet adó szavak keres-
tetnek össze. "82 

Piscator műfajelméletének ismeretére enged következtetni vé-
gül a „mesterséges készület" szerinti csoportosítás is, a „techno-
paegnium poeticumról" ő értekezik hosszan könyvében, megem-
lítve a fentieken túl az achrosticont, proteus poeticust, anastrophé-
ket, palindr01nonokat, parodiákat stb.83 Az anagra1nma és a chro-
nosticon kiemelése közülük itt valószínűleg azért történt, mert 
szövegünk összeállítója mngosabbnak minősíthető magyar nyelvű 
példát (tehát nem diákverset pl. ) a kortársi költészetből ezekre ta-
lált ,84 elsősorban a chronosticonra: Molnár Borbála, az akkor oly 
népszerű és Gvadányi „Helikoni köréhez" tartozó költőnő,85 épp 
Gvadányi névnapjára, 1788-ban írt chronosticonját idézi: 

MV zsa kl áLts Vlgan J ózseff ne Ve napJ a J eLen Va.n. 
'' a'z VJ VIg DeLI szeLett a' győnyőrV ki keLett. 

81 A Piscator-szövegrészeket magyarul 1. Bán I mnJ: I. m. 31 - 32. 
82 Uo. 33. 
B3Vö. Bán Imre: I. m. 36-37. 
84 Az anagrammá.r:i. Erdődi Lajos és Sz.emere Albert ,szövegeit idézi pél-

dának, az előbbié T eleki 8ámuelről , az utóbbié Szirmai Adámról szól. 
86 Molnár Borbálúról: Szigetvári I ván: Gvadányi Helikoni köre. ItK 1917. 

39- 56. 
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A műfaj meghatározását így fogalmazta meg: .. Or011osticon. 
midőn a romai számot jelentők [hetük] általegy'a~·több,ersekbe 
tsak annyit fogla.lunk a mennyi az Esztendőnek ki jelentésére meg 
kívántatik. " 

A Piscator-egyezések persze nem zárják ki annak lehetőségét, 
hogy Pápay, illetve utódai esetleg más, XVIII. századi magyar 
vagy latin nyelvű retorikákat. is felhasználtak a múfajelméleti 
koncepció kialakításánál. Ennek a kér<lésnek eld<mté:-e azonhan 
csakis akkor lehetséges, lm megtörténik a xvm. századi magyar-
országi retorikák olyanféle számbu.vétele-feldolgozá.--a. amilyen 
a Bán Imréé a XVI - XVII. századot illetően. 

Míg a stílus nemeinek tárgyalásánál Adelung-, a műfajelmélet 
esetében Piscator-inspirációkra, párhuzamokra figyelhettünk fel, 
addig a poétika befejező részét képező, lényegében a rim problé-
májával foglalkozó fejezetnél egészen határozottan Verseghy. il-
letve - feltehetően az ő közvetítésével - Batteux és R amler né-
zeteinek ismeretével, sőt követésével is kell számolnunk. A feje-
zet címe jelzi: a vizsgálódás egyedüli tárgya itt a rím: a .. )lá.."-Odik 
szakasz az Strófákrul vagy is a hang egyeztetésrfü" szól. 

A magyar „Tudosak" vélekedése nem egyértelmű a rím kérdé-
sében - olvassuk az első mondatban - , s ez már az elnevezé:íhen 
is kifejezésre jut, a „hangegyeztetést" tii. „némellyek" .. hihá..<;an 
kadentzianak" nevezik. Anélkül, hogy szólna a véleménycltérések-
ről, Verseghy művére hivatkozik - sejtetve jó előre, hogy a kér-
désről maga is azéhoz hasonlóan vélekedik. Név szerint nem említi 
ugyan Verseghyt„ de pontosan idézi a maga koráhan jól ismert. 
az irodalmi harcok szerves részeként számon tartott elméleti mun-
kájának címét : Jltli az PoPsis é.s ki az igaz P oP.la.80 E mű .,Tudo~ 
szerzője" - írja - nem tarto?.ik a „ha11gegye7.tetést '' alkalmazó 
költőkkel rokonszenvező teoretikusok közé. Ell011kezőleg : „ ... 
azt állítya[,] hogy a hang egyeztetés nem hogy díszére vagy hetsü-
letére szólgábrn, a P oetai munkának!, l hanem inkább annak kis-
sebbségére ... ", tehát a m{ialkotás értékének károsodásához \e-
zet. Költő „leg nagyobb és legelső m.estersége" uj. nem a rimteeh-
nika mesteri a lka lmazásából fakad, hanem abból, hogy a költö 
„ ... a balgatótt vagy olvasótt, a legérzékenyebb és éde.,getó erő 
által [ - ] mint egy el altatván annak értelmétt [ - ] minden egyébh 
kőrülőtte lévő tárgyaktul el vonnya ugy[,) hogy az e~-edúI csak 
az előtte való tárgynak visgálásában el ragadtat\án a költőt dol-
gott is valóságnak tartsák" .87 

M Verseghy Ferenc: .Ml a poézis? és ki az igaz poéta? Buda. 1 í93. 
81 Verseghy fojtege tésoinck igen találó összegezés<' ez. összehasonlítási 

alapnl hadd idézzük nz nkadémin.i irodnlomtörtc'nrt irlt• nmntkozó somit : 
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A „hangegyeztetés" elutasítását indokolva egyfelől a görög és 
római líra ,·ersgyrtkorlu.tára h ivatkozik (iLL „ ... annyira kerülték 
a hang egyeztelést, hogy az ollyan verset hibásnak tartották[,) 
amelyben kétt egy forma hangot végzet szo találtatott ... "), 
má,sfelől a leoniniis származására utal, amely a régi görög és római 
„Poétáknal" sehol sem található, mert az csak „ ... a T izenegye-
dik [sJzázadban Looninus Nevű Barát kezdetLe azokaLt romában 
gyakorolni. "88 Battoux és Ramler tanaiTa történő utalásai is ebbe 
az érvelési rendszerbe illeszkednek: szerintük a német és a francia 
is csupán a nyelv alkalmatlansága miatt ragaszkodik költői gya-
korlatában a „hangegyeztetéshez", de az olasz és az angol költé-
szet mesterei pl. már „régtűl fogva nem tsak haszontalannak[,] 
hanem utálatosnak is tartyák" azt. 

Ezek után már most a magyar nyelvet is szemügyre véve köny-
nyen megállapítható, hogy az „ ... a melodiás hang mértékre épen 
nem alkalmatlanabb légyen(, l mint a Görög vagy romai nyelv ... " 
és ha líránk régebbi és újabb termését számba vesszük, úgy a 
„mértélue szedett magyar poetai munkák" bőségesen kínálnak 
példát a klasszikus verselésre. Ilyenformán ideje lenne, hogy a„ ... 
magyar tudosok minnyájan el álván a hang egygyeztetéstől[,] 
mértékre szedett verseknek írására és hallására szoktatnák a ma-
gyar fülekett ... " . S hogy a kétféle versnem közötti különbségre, 
illetve a klasszikus forma szebb voltára még pontosabban rávilá-
gítson, egy Gyöngyösi strófát idéz eredeti formában és Rájnis 
József metrizálásában. „ Gyöngyösi [István J így éneklet : 

A mint szőke vize Le foly a Dunának. 
Nagy jajja hallatik egy Arva nymphának 
Vélhetnéd azt Lenni Didó siralmának 
Tőle el válásán Anohises fiának. 

Ezeket Rajniss Joseff igy szabta mértékJ:e: 

Hol Buda vára felé siet a Duna szőke vízével 
Egy Bus nymphának jajja fi.Uembe hatott 

Ugy mikor Eneas el vált Kartágoi parttúl 
A Tsalatott Dido nagy siralom ha fakadt." 

Verseghy „ ... hangsúlyozta az ihlet fontosságát, m oly a képzeletet »sza-
badon elevenebben munkálkoclLatja«; m egkívánta, hogy a költészet ~a be-
széd á !Lal áltasson«, vagyis az olvasót meg kell győz11i a poétai tárgy J'eali-
tásáról." A m agyar irodalom története 1772-től 1849-ig. Id. kiad. 166. 

ss A leoninus eredeLéhez vö. Gáldi László: I . m. 136. 
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A dmcs verselés tanulmányozásáról persze mégsem lehet le-
moncla.ni. hisz a ,.Jeg régibb magyar Poeták" is ,.többnyire mind 
hang egyeztetők ...-oltak" és a XVIII. század '\'"ersgyakorlatában, 
tehát a kortársak között is bőven akad követője e nemnek. Ezért 
lát ja célszerűnek röviden összegezni: „miben áll a strofáknak mes-
tersége[,] hogy abba idegenek ne legyűnk és a helyes •a~y helyte-
len strófákatt meg itélni tudgyuk." A rímes versfajták ismertetése 
azonban semmiféle toleranciát sem jelent itt a klasszikus verselés 
rovására, s hogy mennyil'e nem, azt jól mutatja az a mintegy mel-
lékes megjegyzésnek szánt (valójában ezzel kiemelt) mondat, mely 
a régi magyar költészet magyaros versformáira. vonatkozik: a 
régiségben a. „hangegyeztetés" „ ... tsak a vad erkőltsú és tudat-
lan időnek szüleménye ... " Verseghy felfogásának maradéktalan 
adaptációja ez, aki „ . .. a magyar versrendszer jogosultságát tel-
jességgel tagadta, s alábbvalónak tartotta a prózánál is, mert 
rímei megfosztják a beszédet a szabad folyás t~rmészetességétől ., .89 

A költői mesterség, a versszerzés tudományának így taglalt 
felvázolása egy fontos, a felvilágosodás idején sokaknál megfogal-
mazódott, már inkább esztétikai alapelv bizonyítása is egyúttal, 
mely alapelvet a „poetai stílust., bevezető alábbi sorokban találjuk 
meg: „A valóságos Poesis ... •agy vers költés két fő részbúl áll[,] 
tudniillik a verselésbűl, és a kőltésbűl[,] a mely két rész eh·álaszt-
hatatlan egy mástul[,] hogy mint akár mely neyezetes költemé-
nyekkel tellyes munka se mondathatik poetikai munkának[,] 
ha tsak versekkel nintsen írva, ugy ha valamely munka ha '"°er-
sekbűl áll is[,] de költemények nélkül szükőlködik[,] az tsak ...-er-
sezet[,] de nem poetai munka." E tétel megfelelőjét Batsányinál, 
Verseghynól és Csokonainál egyaránt ki lehet mutatni,90 ami máris 
jelezheti: mennyire a kor magyar nyelv<i verstani munkáinak ered-
ményein alapszik mindaz, amit ebben az oktatási céllal készült 
kompilációban találunk. Egyben persze azt is, hogy az összeállító 

ao A mngyar irodalom törLónote 1 772-Lől 1849-ig . Id. kiad. lUG. 
00 A költészet és vorsfüragás ilyen m egkfüönböztetésót, ta.láljnk Batsányi-

núl: „Nincs alíbb való teremtmény ít,ólotem szorént, a tudós világban (•gy 
ve1'Síai:ag6nál, kinek sem ízo, sem tüze." Id. A magyar iroda lom története 
1772-t.ól 1849-ig. Id. kiad. 151. Hasonló vélemény a Csokonaié is : „A vcrs-
csiná.lás nem poesis; mert ez a gondolatoknak, a kópzel6désn~k, a tűznek 
tormészeLébcn, és mind ezeknek felöltöztetésében áll: a verscsinúlás pedig 
csak a szózatok hangjának bizonyos regulák1-a vételére, s külső clrakására 
ügyel, hogy azok harmoniával szálljanak az ember fülébe. Ahonnan lehet 
valaki jó pocta, ha mindjárt verset nem ír is; és ellenben jó verseket írhat 
valaki, do azórt; nem poeta. Legjobb ha a kettő együtt; van." Csokonai: 
A magyar verscsinálásról közönségesen. Csokonai Vitéz Mihály Összes műve 
(1942.) (Fra.nkli.n-hlad.) 1074. 
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- a stilisztikai fejtegetésekkel egyfüt - a klasszicizmus normái-
nak elfogadtatására törekszik : stilisztikában Adelung konzerva-
tívabb felfogását követve, a verstanban a deákos (Rájuisra gondo-
lunk elsősorban) és a felvilágosult polgári klasszicizmus Verseghy-
nél kidolgozott elveihez igazodva .... 

* 
Fej tegetésein k végére érve c\•mpán annyit jegyeznénk meg, hogy 

a kérdéskör felvázolásával s a Bodnár-féle szöveg terjedelmesebb 
bemutatásával elsősorban azt kívántuk hangsúlyozni, hogy a Pá-
pay-féle irodalomtudományi koncepció, jóval az irodalmi köztu-
datba áramlás, tehát 1808 előtt - a jelek szerint mintegy tizenkét 
éven át - Egerben már felsőfokú oktatásban előadatott. Abban az 
intézetben, melyet a jozefinizmus után i újjászervezője Eszterházy 
az univerzitás helyett volt kénytelen megtenni Felső-Magyaror
szág egyik - természetesen nem ellentmondások nélküli - felső
fokú oktatási intézményévé. Más szavakkal: egyszerre volt ez az 
intézmény otthona a werbőcziánus jogi gyakorlat oktatásának, s 
egyik mííhelye - Pápay és utódai működése révén - „a korra 
jellemző magyar irodalomtörténet" és -szemlélet formálódá-
sának. 
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SZATHMÁRI IST'" ÁX 

VERSEGHY, A STILISZTIKCS 

1. Verseghy Ferenc, a XVIII. század utolsó és a XIX. t-Zázad 
első évtizedeinek ez a sokoldalú egyénisége azok közé a na.:~·jaink 
közé tartozik, akiknek a munká"8ságát saját koruk - több oknál 
fogva - nem értékelte reálisan; akiket korán elfeledtek; é.s akik 
- ismét több tényező közrejátszása folytán - később sem kerül-
tek tudománytörténetünkben az őket megillető helyre. Magam e;e;-
úttal a stilisztikus Verseghyt szeretném - legalábbis nagy voná-
sokban :-- bemutatni, hogy ezzel is hozzájáruljak munkásságának 
a megismertetéséhez és eredményeinek a tárgyilagos mérlegelé-
i:;éhez. 

Az igazság kedvéért azonban hadd utalok két örvendetes tényre. 
Egyrészt arra, hogy az irodalomtudomány már megtette az előbh 
jelzett célok érdekében az első jelentős lépéseket (1. A magyar iro-
dalom története. Bp„ 1965„ ID. 163- 72, fontos bibliográfihal; 
l. még a Verseghy születésének kétszázadik évfordulóján Szolno-
kon elhangzott - több tudományt érintő - előadás-sorozatot : 
Verseghy Ferenc 1757 - 1822. Szerk.: Kisfaludy Sándor. Szolnok, 
1957.). Másrészt arról sem szabad megfoledkeznünk, hogy ezen-
kívül az újabban igen örvendetesen fellendülő felvilágosodás kori 
- ezúttal valóban nyugodtan elmondhatjuk: komplex - vizsgá-
lódások, valamint a magyar irodalmi nyelv kialakulásának felde-
rítésével kapcsolatos eredmények a korábbiaknál jóval biztosabb 
fogódzót adnak Verseghy-tanulmányainkhoz is. 

2. Hogy Verseghyt, astilisztikustmegérthessük, lássuk röviden , 
milyen utat tett meg s ti 1 is z tik á n k az ő fellépéséig. 

Magam a magyar stilisztika történetét korábban négy kors:mkra 
osztottam fel. A minket most közelebbről érdeklő első - a XVIlI. 
század vége feléig terjedő idő - az előzményeket jelenti, a második 
- lényegében a XIX. század - pedig a stílustudomány alapjai-
nak a lerakását. Az első korszakot nálunk közelebbről az jellemzi. 
hogy megszületnek a nyelvünkre vonatkozó első stilisztikai meg-
jegyzések, de természetesen nyelvtani, nyelvhelyességi és kiala-
kulni kezdő irodalmi nyelvünkre vonatkozó megállapításokkal 
keverten és - mivel ebben a korban önálló stilisztika még nincs, 
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és mai ismereteink szerint magyar nyelvű retorika sem született -
minden különösebb rendszerezettség nélkül. Ez utóbbit - végső 
soron - az európai polgári fejlődés megindulása, a humanizmus 
és a reneszánsz, a reformáció, valamint a könyvnyomtatás feltalá-
lása teszi lehetővé. A nagy humanisták, elsősorban Erasmus, Me-
lanchton stb. stilisztikai megjegyzéseket tartalmazó m{íveinek 
hatása kimutatható nálunk is. A reformáció a maga demokratiz-
musával és azza.l, hogy az anyanyelvnek minden téren nagyobb 
szerepet ad, szintén a magyar nyelv kiművelését segíti. Azáltal 
pedig, hogy lefordíttatja a bibliát, a lefordítandó nyelv és az anya-
nyelv jelenségeinek összehasonlítására s ez utóbbiak nyelvi-sti-
liszt ikai értékeinek a felfedezésére készteti a fordítókat, és a hu-
manizmus eredményeit is felhasználva, lényegében mindez elve-
zet az első m?lgyar stilisztikai fejtegetésekhez. Gondoljunk első
sorban Sylvester .Jánosnak a Biblia példázatos kifejezésmódjáról, 
átvitt értelmű szavairól, kifejezéseiről szóló fejtegetéseire, amelyet 
az 1541-ben megjelent Újtestamentum-fordításához csatolt; az-
után a XVI-XVIII. századinyelvtaníróinkgrammatikájában ta-
lálható stilisztikai megjegyzéseken kívül Geleji Katona István 
Magyar Gramatikatska című munkájára (1645.), amelyben sok, 
átgondolt stilisztikai nézetre valló megállapítást találunk (l. bő
vebben Szathmári István : Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi 
nyelvünk. Bp„ 1968. passim). 

A második korszakra - amelynek alkotó részese Verseghy is -
az jellemző, hogy a stilisztika önállósul: most már a stílust önma-
gáért vizsgálják, és igyekeznek rendszert alkotni, jóllehet a reto-
rikai szemlélet még sokáig nagyon erős, továbbá gyakran többé-
kevésbé valamilyen esztétikai rendszerbe épül be a stilisztika, pon-
tosabban a stilisztikai jelenségek bizonyos hányada. 

Az új korszakot jelentő első nagyobb külföldi munkákból 
- amelyek különösképpen hatottak nálunk - kettőt kell megem-
lítenünk. 1783-ban látnak napvilágot az angol Blair retorikai és 
esztétikai leckéi ( Lectures on rhetoric and belles lettres by Hugh 
Blair), amelyet Kis .János fordított magyarra 1838-ban. Ez a 
negyvenhét fejezetből álló munka először esztétikai kérdésekkel 
foglalkozik, s így előfutára annak a későbbi iránynak, amely a stí-
lust elsősorban esztétikai szempontból vizsgálta. A stílus meghatá-
rozása után tárgyalja a stílus világosságát, szabatosságát, majd a 
mondatszerkesztést, de ez utóbbit még a retorika eszközeivel. Jel-
lemzi ezenkívül a különböző stílusnemeket, pontosabban stílus-
árnyalatokat. Legjelentősebb a műnek az a része, ahol Blair 
Swiftnek és má.5oknak a stílusát elemzi, ezek ugyanil'! a~ el~6 , fi
gyelemre méltó stíluselemzósek. Ilyen módon Blair munkája 
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- mint Balázs János találóan megállapította (Állalá11-0s nyelvé-
szet, stilisztika, nyelvjárástörténet. Szerk. : Kniezsa István. Bp., 
1956. 116} - „esztétikának indul, azután a stílus kérdéseivel fog-
lalkozik, végül azonban retorikává és poétikává, sőt részben iro-
dalomtörténetté válik". 

Két évvel később jelent meg J . Cbr. Adelungnak már a címélien 
is előbbre mutató és hazánkban még nagyobb mérrű utánzást. 
ösztönzést és hatást kiváltó műve: Übcr den deiltschen Styl {l-Il. 
B erlin, 1785. ). Adelungnál a korábbiakhoz ·viszonyít'a jobban kö-
zéppontba kerül a stílus, illetőleg a nyelvi jelenségek stiláris ol-
dala, továbbá vizsgálataiban újszerli módszert alkalmaz. A c;,tí-
lust a mondanivaló kifejezésmódjaként értelmezi, és a stiláris esz-
közök közötti válogatás eredményének tartja. Újat jelent nála az 
irodalmi nyelv kialakulásának és a nyelvjárásokhoz 'aló \Íszo-
nyának, valamint a stílus általános sajátságainak (nyelvhelyesség. 
tisztaság, világosság, érthetőség, alkalmasság, pontosság, méltó-
ság, jó hangzás, élénkség, változatosság, a stílus új volta, a stílus 
egysége) elemző vizsgálata. Bemutatja - ha mai szemmel 'itat-
ható módon is - , hogy milyen fajai lehetnek a stílusnak a heszélíí 
vagy író szándékától és az előadás külső formájától függően, köz-
ben mindig kiemelve az; érzelemkeltésnek - és eszközeinek - a 
fontosságát az egyes stílusárnyalatokban. 

Magyarországon szintén ebben a korszakban jelennek meg az 
összefüggő stilisztikai munkák, ma.jd az első ilyen j ellegű tan-
könyvek. 1805-ben írta meg Révai Miklós, Verseghy nagy el-
lenfele - sok más európai nemzetet megelőzve - magyar nyel-
ven A Ma.(Jyctr Szép_ Toll című munkát (megjelentette az Akadémiai 
Kiadó 1973-ban, Éder Zoltán utószavával}, mint maga is meg-
jegyzi a címlapon: „főképpen Adelung után." A teljesen elké-
szült első részben a „szép toll", azaz a szép stílus tuln.jdonsá-
gaival foglalkozik, valóban Adelung nyomán. A mű befejezet-
len második részében - már sokkal önállóbban - „az alsó, 
középszerű és felső tollat", valamint a „tollnak elegyes nemeit" 
tárgyalja. Révainak a három hagyományos stilusnemről szóló 
fejtegetése volt }.tz első kísérlet a nyelvünkben kiala.kuJL írás-
beli műfajok történetének fölvázolására. Kiilönöse11 érdekes n. r égi 
magyar bjvatalos stílus alakulását tárgyaló fejezet .. (Az nf.óhlii 
három mmtlrára vö. Balázs János: i. m . 115 - 9., 169 - 70.) 

És ezzel elérkeztünk közelebbi témánkhoz : Verseghy stilisztikai 
mm1kásságához. Mielőtt azonban ennek tárgya]á.sához hozzákez-
denénk, utaljunk még röviden Verseghy másik kortársára - és 
ellenfelére - , Kaziuczyra. Bár Kazinczy, a nyelvújítás vezér-
alakja külön stilisztikai míívet nem írt, mégsem hagyhatjuk ki a 
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magyar stilisztika történetéből, őnála ugyanis hatékonyabban 
aligha segítette valaki a stilisztika iránti érdeklődés kibontakozá-
sát. A stilisztika nem mint tudományos diszciplína érdekelte, 
kérdéseivel gyakorlati célból mint stiliszta és nyelvművelő foglal-
kozott. „Ez azonban mit sem von le érdeméből - írja Ruzsiczky 
Éva - , ő volt az első, aki nálunk az írók s általán a műveltem
berek széles körében érdeklődést keltett a stilisztika kérdései 
iránt; aki időt és energiát nem kímélve leveleiben és egyéb írásaiban 
szüntelenül küzdött a stilusnemek megkülönböztetéséért, a sti-
l isztika szabályainak alkalmazásáért." (I . m . 278, 1. még uo. 278 -
81.) Különösen hasznosak még ma is a - főként leveleiben leírt -
megjegyzései, amelyek a stilisztika szabályainak alkalmazására 
vonatkoznak. 

3. Szinte lehetetlen - ezúttal céltalan is volna - Verseghy élet-
útját végigvezetni, egyéniségét és életművét a maga teljességében 
bemutatni. Azt azonban szükségesnek látom, hogy kiemeljem 
életútjából azokat a m o z z a n a t o k a t, egyéniségéből azokat 
a von ás o k a t, életművéből pedig azokat a j e l e n s ég e k e t, 
a.melyek a.!apveLő módon hozzájárultak ahhoz, hogy Verseghy 
stilisztikai kérdésekkel is behatóan foglalkozzék, és amelyek el-
vezettek legfőbb ilyen tárgyú művének, a már említett Usus 
Aestheticus L in(Juae Hungaricae című munkának a megírásához és 
megjelentet éséhez. 

Verseghy Ferenc korának igen művelt, elméleti és gyakorlati 
kérdések iránt egyaránt szenvedélyesen érdeklődő író-nyelvésze, 
rendkívül sokoldalú és termékeny egyénisége. Nagy ellenfele, 
Révai Miklós - nem minden gúny nélkül - így jellemzi : ,„ . . 
'Franciscus Ven;egius, Musicus, P oeta, Historicus, Philosophus 
et quocunque nomine alio ipse a suis admiratoribus vocari op-
tat ... " (Elaboratior Grammatica Hungarica. II. 978.), de valójá-
ban folytathatnánk a sort, még akkor is, ha nem tartozunk a Ver-
seghy csodálói közé. Nagyon benne élt kora világában. Egyrészt 
mohón tanulmányozta a felvilágosodás és a francia forradalom 
olvasmányait, iratait, és valóbn,n 110111 véletlenül sodródott a j a-
kolJinizmus fö lé, hanem m integy tuclaLosan válhtltii ti maga egé-
szében (l. Benda K álmán : J7 erSe(Jhy úlj<i a ma(Jyrtr jtikobinus 1noz-
(Jalomiy : Verseghy Ferenc. S:1;olnok, 11)57. 4 - 12). Másrészt mű
velte az „emberségnevelő szép tudományok"-nak (vö. Gáldi 
László : Nyr LXXXI , 27 5) szinte mindegyikét (verset írt; nyelvfilo-
zófiai és esztétikai munkákat jelentetett meg; nyelvtant és szó-
tárt szerkesztett; iskolai tankönyveket adott ki; dalokat kompo-
nált stb.). És no feledkezzünk meg róla: lelkesen küzdött igazáért, 
cle belátta tévedéseit, csak a nyelv, a tudomány, az igazság érde-
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keit tartot ta szem előtt: „ ... ha anyanyelv ilnköt iga.zán [zerety-
tyük, azaz: tiiztogatni, meghatározni , t ökélletesíteni , és az aesthe-
ticabéli Izerzeményekre alkalmatossá akarjuk t~nni, akkor való-
ban nem kell önnön i~agunkot mint könyvízerzököt, sem fzületé-
sünk' helyének dücsösségét, sem dialect usunknak tündöklését , 
sem felekezetünknek ragyogását, hanem az egéíz H azának fény-
nyét, az egéfz Nemzetnek haiznát tekíntenünk. Ne tartsuk ma-
gunkot csalhatatlai;ioknak, vagy legtökélletesebbeknek . Én ma-
gam vagyok az elsö, a' ki megvallom, hogy Proludiumomban és 
egyéb írásimban sokat hibáztam, és hogy mindaddig, még élek, 
gyarló ember 11}aradok. Vajmi nagyobb böcsület ünkre fog válnj 
Maradékaink elött, ha frásainkbúl látni fogják , hogy magunkot 
hibázható embereknek ösmerjük, és hogy fá.radozásainknak 
czéllya csupán csak az igazságnak nyomozásábúl áll ... " (A' T isztq. 
Magyarság, avvagya' csínos magyar beszédre és helyes írásra vezérlö 
értekezések. Pest, 1805. 21- 2.) 

Az a kérdés most már, ennek a soko1dalú egyéniségnek a fi-
gyelmét közelebbről m i l y e n t é n y e z ő k forditották a 
s t i l i s z t i k a felé. 

A) Talán mindenekelőtt a n y e 1vf i1 o z ó f i a i kérdésekkel 
való beható foglalkozás : az, hogy Verseghynek - elődeit és kor -
társait meghaladó - tudományosan megalapozott nyelvfilozófia i 
nézetei voltak. Joggal állapítja meg A magyar irodalom története 
című összefoglalás (főszerk . Sőtér István. Bp. , 1964-1965. ID. 
168.): „Nyelvtudományi alapelveit legáttekinthetőbben A filo-
zófiának talpigazságira épített feleletben összegezte (Buda, 1818.), 
amely az első magyar nyelvű nyelvfilozófiai munkának számít 
irodalmunkl>an." (E munkájában egyébként expressis verbis ki is 
jelenti: „ . . . magamot, a Filozofiátúl vezérel tetem ... ", i. m. 117.) 

K iket tanulmányozott, kik hatottak rá - a mi jelenlegi szem-
pontunkat tartva szem előtt? 

Olvasta nagyon korán mindenekelőtt a felvilágosodás íróit, a 
francia forradalom előkészítőit (Montesquieu, Voltaire, Rousseau, 
Diderot, Holbach, Helvetius, az enciklopédisták stb.), és már a 
nyolcvani.ts évek végén és a kilencvenes évek elején a Voltaire 
nézeteit valló Cl. Fr. Mfüot hál'omkötetes történeti munkáját 
forditot ta, elsősorban Batsányi ösztönzésére. - Szintén korán ta-
nulmányozta Herdert, a költőt, majd hamarosan - különösen 
fogsága idején és a fogsága utáni években - a gondolkodót, a t ör-
ténetfilozófust, az evolúciótan hirdetőjét. Már az „ad Systema 
Adelungianum" megírt Proludiitmában (Prolud'i?.t?n in Institutiones 
Linr;uae Ffongaricae ... Pest , 1793.) - éppon a nyel v lényegét 
érintve - hivatkozik „Herders Ideen zur Phi losophie cler Ge-
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scbichte der Menschheit, II. Theil, IX. Buch II - ill. § §. Seite 
269 bis 300" lapjára (1. bővebben Szauder József: Verseghy és 
Herder: FilKözl 1958. 700- 13); a Tiszta Magyarságban (Pest, 
1805. 5.) pedig Über den Urspr'l.tn(J der Spraclte című (1770.) mun-
káját idézi stb. (Szauder J ózsef Verseghy pályakezdését elemezve 
- A rornantika útján. Bp., 1961. 50- 89. - joggal állapítja meg, 
hogy a nyolcvanas évek derekán, második felében írt versei mö-
gött „már nemcsak a. szerelmesen érző, hanem a közélet problé-
máiról is korszerűen, halad0 politikai felfogással gondolkozó \rilági 
és felvilágosult férfi állt : »A Mostani Derűlésnek Fontosabb kér-
déseiről« szónokló-értékelő Verseghy", i. m. 78, 1785 tavaszán el-
hangzott prédikációit vizsgálva pedig ilyen következtetésre jut : 
„Beszédeinek gondolatköre gazdag és tág: igen nagy műveltségről 
tanúskodik, s mindenekfölött egy lelkileg már mindennemű egy-
háziasságot levetkőző profán érzületről és világképről." I . m. 89.) 
- A nyelvművelésről, a stilisztika kérdéseiről vallott felfogását 
illetően azonban talán legnagyobb mértékben Adelung hatott rá 
(a Proludi'l.tmot - mint utaltunk rá - a címbeli jelzés szerint is 
mr, ő rendszerére építette fel), elsősorban két munkájával, az Um-
<Jtrindliches L ehryebéiude der deulsch en Sprache (1722.) és az emlí-
tett Übcr dcn dcutschen Styl (1785.) címűekkel. - És föltétlen szá-
molnunk kell poétikai-stilisztikai-esztétikai nézeteinek a ki -
alakításában J. G. Sulzer Atlgemeine Tlzeorie dcr schönen, Künste 
(I-Jl. 1773., 1775.) dmű esztétikájának és más efféle műveknek 
(Engel stb.) a hatásával. Hadd jegyezzük azonban mindjárt meg, 
hogy „hatás"-ról beszéltünk, Verseghy ugyanis nem másolta, 
nem utánozta f~zokat, akiket p~í.ratlan tudásszomjától indíttatvc.L 
tanulmá.nvozott, hanem - mint Szauder József talá lóan utalt rá 
(FilKözl 710) - gondolatmenetet vett át, és azt is átgyú1·ta, 
átformálta a saját tapasztalatainak, elképzeléseinek, céljainak 
stb. megfelelően. (A Verseghy filozófiai-esztétikai tanulmányait 
illetően J. még: A magyar irodalom története. III. 163 - 72; Tordai 
György: Verseghy Ferenc filozófiai nézeteiről: Verseghy Ferenc. 
1757- 1822. Szolnok, 1957. 45-53.) 

Tanulmányai következtében iH, mi lyen - s t; i 1 is z tik a 
f e l é mutató - á l t a l á n o s n .Y e l v é s ;r, e t i jol l egű meg-
állapításokat tett, illetőleg milyen efféle elveket n.lakított ki Ver-
seghy? 

a) MintSza.uderJózsefemlített tanulmányában (FilKözl 1958. 
701- 2.) rámutatott, Herder ismeretelméleti agnoszticizmusától 
jut el „a felvilágosult és racionalizmusú.ban rendíthetetlen" Ver-
seghy odáig, hogy világosan lássa a nyelv szavainak ki fej ez ő 
f n n k e i 6 j át, a szójelentések fontosságát („ ... linguas ni-
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mirum in opiniones, atque has vicil!im in linguas, potentiffimum 
influxum habere, omniaque fere inter homines litigia, ac dillenüo-
nes, e vagis, atque indeterminatis vocum Iignificationibu.5 e.xo-
riri ... " Proludium 84-5; továbbá 88: „ ... e male definim l"'<>-
cum Iignificationibus oriri pollent ... "), és hogy mindjárt ki ~ 
tűzze a legsürgősebb nyelvtudományi feladatot: a magyar éZÓ-
kincs szótári feldolgozását. Ez utóbbi a Lexicon etyrnologir-0-1 • ifo-
logicum, majd tizenkét szakszótár és végül az egyetemes szót-r, a 
Lexicon universale megszerkesztését foglalja magába. A sti.~n· -
kának is bőséges teret enged az első szótárnak, Értelmező suílt runk 
elődjének a tervezete, amelyben ezt olvashatjuk: „Ante on:;.nia 
Lexicon etymologico-pbilologicum elaborari debet, in quo illee 
tantum voces, quae in communi vita occurrunt, atque omne.s ea-
rum, huc pertinentes Ienfus, formationes, inflexiones, anomaliae 
licentiae, uius Iyntactici . . . adnotatae Iint." (Proludium 85. 
(L . bővebben Gáldi László: Verseghy, a szótáríró: Klny. a Nyr 
1957. évi 3. számából. 1-6.) 

b) Herder történetfilozófiájának, nem utolsósorban evolúció-
tanának, továbbá .Adelung és mások nézeteinek a felhasználásá-
va1 alakítja, k i a nyelv <'6lját, mivoltát.., hlművelGs~nek módjait 
stb. illető - valóságos - n y e l v fi 1 o z ó fi a i rendszerét. E~ze
rint a nvel v e s z k ö z, ez vezet el a l udománvok hoz és a mŰ\ é-
szetek hez; ez t~szi lehetővé, hogy az emberisé!! .fejWdésének végső 
történeti c6lja : a hum1witás megvalósuljon. ! gy utal ezekre 
~ erseghy A' f ilozófiána/c '1.'alpigazságaira épített Felelet . .. , mellv 
Ertekezés gyanánt is fzolg(ít egyfzers1nind ci' Nyelvmíí.?•rlhmek nifroltá-
rúl és akadállyairúl (Buda, 1818.) című összefogla ló munkájában: 
„ ... az emberi nyelv ... eizköze annak, hogy ugyanazon cultúrát 
embertársaink között elterjeffzük" (12.); továbbá „A' józan éfz-
nek oktatásibúl tudgyuk,, hogy a' valóságos nem:r,eti csínosodás 
avvagy cultúra. . . egyedül csak az, Éfzt és n.' fzívct ügyeli. Az 
óffzel megösrnerteti minden egyéb elött a' ... k6zí mesterségeket, 
azutánn pedig a' köz rendnek, boldogságnak, és nemzeti fénynek 
kútforrásaít, a' tudományokot. A' fzívet egy!zermind a' fzép 
mesterségeknek, de kivált az ékesen!zóUásnak, és a' költésnek se-
gedelmével, a' religyiónak, ti' nemes érzemény<:iknek, a' jó erköl-
csöknek Izereietére ... vezérli. Mind ~"' kettőbül, az éiznek emlí-
t~tt világosságábúl tudni illik, 's a' faívnek imént megírt~ é1·zé!'ei-
bül támad a' humanitás, avvagy az emberség, melly nélkül sem a' 
magányos emberek, sem a' nemzetek holdogok nem lehetn<>k." 
(13-4.) 

Az itt e1nlítettekl>ííl ii; követke,,,ik, hogy Veh;cgh.v véleménye 
szerint a nyelv - a ku lt1írával együtt - állandóan v á l t o 7. i k 
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(„A' mi nevezet fzerínt a' nyelveket illeti, ezek mindaddig, rnég 
elevenek, Izintollyan változások alá vannak vetve, mint a' cultúra, 
mellyel mindenik nemzetnél eggyaránt jár." Tiszta Magyarság 5); 
hogy feladata betöltésére alkalmassá kell teuní, azaz mű v e 1 n i 
kell, mind „a" magyar nyelvet általában, mind pedig az egyén 
nyelvét: a „dajkák nyelve" helyett tudatos nyelvhasználatra van 
szükség („Akármellyik en;i.beri nyelvnek valóságos és süker~s műve
lése tehát semmi egyébbül nem állhat, hanem csak egyedül abbúl, 
hogy mind a' nemzeti, mind az emberi cultúrának elterjeíztésére 
tökélletesen alkalmatosnak tetessen." Felelet 98; „Némellyek ... 
ama csínatlan nyelvnél maradnak meg, mellyet dajkáiktúl tanúl-
tanak ... Hogy dajkáinknak magyar nyelve sem nem csínos, sem 
nem tökélletes, kiki könnyen átláttya .. . csak arrúl [van szó], 
hogy nyelrynköt aeftheticabéli fzerzeményekre alkalmatosabbá, 
könyvf::erzöinket pedig figyelmetesekké tegyük ama' kötelességre, 
melly tölök nem ok nélkül kívánnya, hogy azt a' nyelvet, mellyben 
könyveket akarnak írni, ne csak tudgyák, ... hanem tanlillyák 
is." Tiszta Magyarság 2); hogy a nyelv kiműveléise különböző 
eszközökkel, e 1 j ár ás o k k a 1 történik („negatív" mó-
don ezt így fogalmazza meg : „A' nemzeti csínosításnak megefzköz-
lésére annál alkalmatosabb a' nyelv, mennél kevesebb benne a' 
fzükségtelen, fzokatlan, ~rthetetlen új Izó, a' hasonlóképen fzük-
ségtelen, kiavilltt értelmű régi fzó , a' helytelen Izóformálás, vagy 
Izóhajlítás, az idegen fzókötés, és az idegen fzójárás, avvagy idio-
tizmus." Magyar Grammatika avvagy Nyelvtudomány ... A' Ma-
gyar Nemzeti Oskolák' fzámára. Buda, 1818. 6.); hogy a mi nyel-
vünk fejlődésében eljutott a férfikor b a, s a nyelvi jelenségek-
nek és a nyelv egészének megítélésében az élő nyelvi köz sz o-
k ás t kell irányadónak tekinteni („ ... mikor a' nyelvet tiíztogat-
ní, rendbe ízed.ni, 's művelni akarjuk, nem lehet okosan a' régi 
könyvekhez folyamodnunk, hanem hogy inkább az egéiz Nemzet-
nek bíró tekiutetéhez kell fordúlnunk, mellynek közönséges Izoká-
sábúl az analogyiának, avvagy egyformaságnak törvénnyeit köny-
nyen kinyomozhattyuk." Magyar Grammatika 16). 

Nyilvánvaló, hogy egy így felfogott nyelvművelő programoi a 
sWisztika felhasználása nélkül megvalósítani nem lehet. 

e) E ngel, Adelung, Sulzer és mások nyomán és hatására szinte 
kezdettől fogva intenzíven foglalkozik - a filozófia, nyelvfilozófia 
felől elindulva - eszt é t i k a i kérdésekkel (joggal állapítja 
meg A magyar irodalom története [a továbbiakb::tn : MirT] Ill. 
171. : „kortársai között ő foglalkozott legs?:akszerübben eszté-
tikával"), és ennek eredményeképpen látj a úgy, hogy a nyelvnek 
- fő célja: a kultúra terjesztése érdekében - két fő tulajdonság-
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gal kell rendelkeznie: értelmességge) CS (rzékenységge] Yap;:• érzé-
kenyítő erővel ( „Deákúl «vis aesthctica», mellyet mások fzépség-
nek vagy csinosságnak neveznek" Pele lel 104.) . a szépséget pedig 
három tényező megléte biztosíLja: a „regularitás ", az ,.orátori 
ékesség" és a „poézisbóli csínosság" (l. uo. XIV-XV.). És hogy 
ez a valóságos nyelvesztétika mennyire vonzotta a stilisztikát, a 
stílus behatóbb vizsgálatát, arra hadd idézzem a Feleletből az 
„ol'átori szépség" kel.Jékeit felsoroló részt: „A7. emberi nyelvnek 
oráLori Szépségei küzül a' nyelvnek testét illetik azok, mellyek a' 
faavaknak puíztii ltangjábúl a' rideg fzavakban, a' periodusok-
ban, és az indúlatgerjefztő befzédben támadnak, és hangrendnek, 
Görögül euphonjának, és Izómértéknek, Deákúl numerusnak, Gö-
rögül rhythmusnak neveztetnek. A' nyelvnek lelkét avvagy értel-
mét illetik a' kifejezésnek pontossága, világossága, tifztasága, és 
minden egyéb korcstalansága; azutánn a' trópusok, a' figúrák, a' 
rajzolatok, és az indúlatos befzédek; ... " (i. m . XV.). De a „poézis-
beli csínosság" is hasonlót köyetel: „Az Aestheticából bizonyos, 
hogy nem tfak a' helyes ízlésü , hanem még a' pallérozatlanabb 
embernek figyelmetességét is t!ak a' valóságos Izépség kötelezheti 
le legbizonyosabban és legállhatatosahban . Akár jó, akár rollz lé-
gyen a' tárgy, meJlynek fzeretetére vagy útálására akarja é9refz-
teni Hallgatóját, vagy Olvasóját a' Poéta, Izükséges elöfzör: 
hogy a' tárgyat ízép képekbe, azutánn pedig : hogy ezen képeket 
Izép be!zédbe öltör.tesse; az az : J:logy a' képeknek és a' hefz~dnek 
a' Poézis' tzéllya fzerint édesgetö, avvagy aestheLicabéli eröt ad-
gyo11. " (Mi a' Poézis? és ki az igaz Poéta? egy rövid Elmélkedés, 
M~llybeu a' Költésnek mivolta, eszkö7.ei, tzéllya éi:i tárgya ... 
clüállíLtat11ak .. . .Buda, 1793. 24.) 

d) Úgy látszik - egyéni érdeklődésén, képességén kívli l - esz-
tétikai tanulmányai, közelebbről a Sulzer-fordítások irányították 
figyelmét a zene felé (MlrT ill. 165 - 6. ), és a zenének, továbbá 
esztétiJ<ai, valamint nyelvtudományi nézeteinek a hatására fog-
lalkozott pro z 6 di a i , ver s tani kérdésekkel (l. Versegi Fe-
rencz : Rövid értekezések a' musilcáról B étsben. 1791. Hasonmá.s 
ki adásban, Szolnok, 1972., előszóval). Mint Molnár Antal megálla-
pította (Verseghy Ferenc 1757- 1822. Szolnok, 1957. 43-4) : 
Verseghyt elsősorban nem zenei szempontok vezetik efféle elméleti 
és gyakorlati munkásságában, hanem a versforma-reform elő
segítése, de - és ez hat a stilisztika irányában - „ahogyan sza-
vait megválogatja asszonáncban, rímelésben, ritmusban, sormet-
szetben : mindenütt a muzsika vezérli". Egyébként a prozódiát 
illetően nem csatlakozik sem Baróti Szabóhoz, sem Rájnishoz, ha-
nem a maga {1tját já l'ja (vö. Benkő Loránd , Felvlr 332.), versformá-
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han az újítás híve és terjesztője („Énekelhető rímes-időmértékes 
és klasszikus mintára írt rímtelen verseivel gazdagította a magyar 
verstechnikát, és segítette lerontani a négyes rím avult hagyo-
mányát" - hangsúlyozza helyesen Vargha Balázs: Verseghy 
Ferenc. 17 57 - 1J!22. Szolnok, 1957. 22). 

B) A n yelvfilozófiai és esztétikai kérdésekkel való beható foglal-
kozáson kívül a stilisztika felé terelte Verseghy érdeklődését az a 
körülmény, hogy - egyéniségéből és a fentebb kifejtettekből is 
következően - azokat a n y e 1 v t u d o m á n y i és hozzá k ö z e 1 
á 11 ó di sz e i p l í n á k a t művelte, amelyek kisebb-nagyobb 
kapcsolatban vannak a stilisztikával, illetőleg ezeket olyan felfo-
gásban tárgyalta, hogy a felfogásmódja maga is közelítést jelen-
tett a stilisztikához. Utaljunk nagyon röviden ezekre a diszciplí-
nákra! 

a) Elveinek megfelelően (1. az előzőekben) Verseghy nyelvészeti 
munkásságának a középpontjában a 1 e író n ye l vta n (bele-
értve a hangtant és a helyesírást is): az élő nyelv (a normát is a 
közszokás szolgáltatja!) használati szabályainak a számbavétele 
és rendszerezése áll. Ilyenformán érthető, hogy nyelvtanaiban 
gyakran találkozunk stilisztikai j t;llegű megjegyzéssel. 

b) Igaz, hogy Verseghynél az élő nyelv vizsgálata van a közép-
pontban, de csak a múlt nyelvhasználatával szemben, mert a leíró 
nyelvtani szabályokat nem önmagukért alkotja meg, hanem a szé-
lesebb értelemben vett ny e 1 v művelés érdekében. Mint lát-
tuk, a nyelvnek fő szerepet szán a kultúra elterjesztésében, már-
pedig az egész nemzetet műveltté akarja tenni. Nyilvánvaló, hogy 
az erre alkalmas nyelv kialakítása szintén elképzelhetetlen a stilá-
ris tényezők figyelembevétele nélkül. 

e) A nyelvművelés szolgálatába állította ny e 1 v ú j í t ó elkép-
zeléseit is. Elveinek megfelelé5en híve a nyelvújításnak, a kultúra 
fejlődésóvel egyiitt tartó nyelv bővítésnek, de a mé1·téktartó neoló-
gia oldalán áll, ellenzi az elavult szavak és a tájszók felvételét ; 
elveti a túlzó purizmust (az idegen szavak átvételének megítélésé-
ban lényegében ma is helytálló nézeteket vallott: 1. Terestyéni 
Ferenc: MNy LIII. 26.); ellene van - jóllehet kezdetben maga is 
alkotott efféle szavakat - a kikövetkeztetett gyökök, a nyelvből 
kiavult vagy idegen képzők segítségével történő szókoholásnak ; 
az élő képzó'kkel és az összetétellel való szóalkotást is szigorú 
szabályokhoz köti; stb. (L. kilenc reguláját a Lexicon Terminomm 
T echnicomm ... Buda, 1826. című munkában [VIII -XVTI.]; to-
vábbá Tolnai Vilmos : A nyelvújítás. Bp., 1929. 145-6.) 

d) Nem kismértékben beleszólt iroda 1 mi ny e 1 v ü n k 
nyugodt lélekkel mondhatjuk: helyes - alakulásába, illetőleg ala-
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kítáaáha. Egyrészt az egész nemzet igényét látja maga előtt , nem 
a sajá t uyeh járását állítja miniáuak (a leghatározottabban vissza-
utasítja kicsinyes ellenfeleinek a vádját : „ . . . azt fogták némellyek 
i·eám, hogy valamint hajdan a' Németek a' Száfz dialectu~t fogad-
ták be müYeltt nyelv gyanánt köz akarattal, úgy én a' Tilzamellé-
kit akarom legtifztább Magyar nyelv gyanánt felállítani ... " 
Felelet 208; semmik6ppcn sem adhatunk igazat tehát Csetri 
Lajosnak, amikor a következőt írja A magyar nyelt újltá.s 
kora irodalomszemUletének nyelvfilozófiai alapjairól című kézi-
ratos munkájában (26): „Abban a tekintetben kevésbé kö~ették 
íróink (ti. Adelungot], hogy az irodalmi és művelt köznyeh-et 
egyetlen német dialektusra, a felsőszászra korlátozta, szinte 
dogmatiku.'3 elfogultsággal. Bár Kazinczy favorizált felsö-tiszai 
nyelvjárása, Verseghy tiszai magyarsága némileg hasonlít hozzá .. , 
Ez a megállapítás más szempontból is erősen vitatható). :Másrészt 
viszont egyes nyelvjárási jelenségeket - mint stíluseszközöket -
felhasznál több művében (1. Benkő Loránd megállapítását : , . .dz 
egyébként nagyon megfontolt, fegyelmezett írásgyakorlatú Verse-
gi mondhatni kísérletezik ezekkel a provincializmusokkal, mind -
egyik művében kipróbálva belőlük egy-kettőt, de sohasem mem·e 
túl azon a határon, amely műveit még az egészében normatívnak 
mondható körön belül t artja." Felvlr 459; ilyen céllal épít.i bele 
például az ö-zést a Mi a' Poézis? szövegébe). (L. még Felvlr 
passim.) 

e) Mint már utaltunk rá, igen jelentős Verseghy s zó tá r-
í ró i munkássága. Gáldi László ezt írja a Proludium említet t 
szótártervezetével kapcsolatban: „Mi, akik a szótárszerkesztést 
hivatásszerűen műveljük, tulajdonképpen ma sem csinálunk egye-
bet, mint megkíséreljük egy olyan program valóraváltását, ame-
lyet Verseghy már 1793-ban megfogalmazott." ( V ~rseghy, a szó-
táríró: Klny a Nyi· 1957. évfolyamából, 2). A rímszótár (Tiszta 
Magyarság„ 1805. 115-63), a nyelvészeti műszójegyzék (Feleld 
1818. 372-84), Wagner Phraseológiájának átdolgozott kiadása 
(1822.), a filozófiai és teológiai szakszótár (1826.) stb.: mind, 
mind arra késztette, hogy a szavaknak, sőt lexémáknak (l. Gáldi. 
i. m. 13.) a stílusértékeit is figyelembe vegye. 

f) Az eddig elmondottak alapján egyáltalán nem meglepő, hogy 
Vet:seg;hy az esztétikán belül elsősorban a n y e l v e s z t é t i k á-
v a] , illetőleg poétikai és re tori k a i kérdésekkel foglal-
kozik, mint erről ezután tárgyalandó nagy összefoglaló műve is 
tanúskodik. E munkái és prozódiai, verstani tanulmányai (1. 
Rubinyi: Emlékezések és tanulmányok. Bp., 1962. 33.) szintén a 
stilisztika felé is terelték érdeklődését. 
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0) Mint ismeretes, Verseghy k ö J t. ő is volt, sőt mint Vargha 
Balázs joggal megállapítja e költészetet ismertető - értékelő tanul-
mányában: „Verseghyt tisztesebh hely illeti meg költészetünk fej -
lődésében, mjnt amit kortársai vagy akár újabb méltatói jelöltek 
ki neki" (i. m. 24.) - és a vers, a költ6i nyelv a stilisztika egyik 
legfőbb tárgya. A költészetet mégsem ezért említjük azon ténye-
zők között, amelyek Verseghy érdeklődését a stilisztika. felé irá-
nyították, hanem azért, mort egyrészt, „sok tematikai és formai 
kezdemény, kombi náci(> fííző<lik Hevéhez" (MirT ill. 169; l. 
még : uo. 163-71; Vargha Balázs: i. m. 13 -24; Szauder J ózsef: 
Verseghy pályakezdése: A romantika útján. 50-89.), és más -
részt - az esztétika felől elindulva - tudományosan is foglalko-
zik a vers létrejöttével, céljával, sajátságaival, követelményeivel, 
műfaji kérdésekkel stb.; egyébként ez magyarázza sokrétű (tartal-
mi, formai, műfaji) próbálkozásait is. 

D) Végül - bár távolabbról és áttételesen - a stílus vizsgálata 
felé vihette Verseghyt anyanyelvének, továbbá népének, pátriá-
jána.k mérhetetlen s z e r e te te . Egész életére, minden tettére 
az jeJJemző, amit a Magyar Grammatikában (47.) ezekkel a szavak -
kal fogalmazott meg: „ . .. fáradságimnak eggyetlen eggy czélJya 
csak az, hogy anyanyelvünknek köz értelmességét és érzékenysé-
gét elÖmozdí~san1, tanításának módgyát pedig a' nyel~nek minden 
sérelme nélkül, söt inkább bizonyos fénnyére és tliicsösségére fzol-
gáló módokkal, megrövidítsem, megkönnyebbítsem, és megvilágo-
sítsam"; a Feleletben pedig ~gy : „ ... valamen nyi munkáimban 
minden egyéb mellékczél nélkiil, csak Anyaz;iyelvünknek tiíztoga-
tása és Izépítése, mellynek gyönyörködtetö rendtartása egé!zen 
megbájolt, 's nyomozásimnak folytatására l~pésenk in t tovább raga-
dott, csn,k NemzeLünknek cul t(1rája és diicsössége, csak H azánknak 
a' humanitás által va.ló boldogíilása volt, az, a' mi Izívemenn fe-
küdt ... " (370. ). 

4. A stiliszti kai jelenségek iránti érdeklődés s az ilyen irányú 
sokoldalú felkészü ltség tehát Verseghyben megvolt, indíttatást is 
többfelől kapott. l\fost már az a kérdés, milyen s ti 1 is z tik a i 
f e 1 fogást , nézet eke t alakított ki munkáiban, minde-
nekeWtt főművében: az Analyticae Jnstitutionum Linguae R un-
yaricae harmadik kötetében, amely már címében világosan utal a 
tárgyára: U sus A e.stheticus lÁnguae H ungaricae (Buda, 1817., 
1138. la.p és Index Reuularum Ae.stheliccs, Rltelorices etPoetices, quae 
Parte J 11. Analyticae continentur). 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy Verseghy tulajdonképpen kü-
lön stil isztikával (önmagáért a stiliszti'káért) - mivel még az nem 
is önállósodot.t - nem foglalkozott. Stilisztikai megjegyzései, 
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nézetei tehát h ár m a s f ü g g ő s ég e t mutatnak: részei az 
általa kialakított nyelvfilozófiai, illetőleg esztétikai (benne nyelv-
esztétikai, továbbá retorikai és poétikai) rendszernek, valamint 
egész nyelvművelő programjának. Minthogy Verseghy korán és 
nagy intenzitással fog hozzá az akkori ilyen tárgyú külföldi mun-
kák - Herder, Adelung, SuJzer, Engel, Batteux stb. műveinek a 
- tanulmányozásához, érthető, hogy már első munkáiban - ter-
mészetesen a tanulmányozott szerzőkhöz még erősen köt<Sdve -
találkozunk fontos stiláris vonatkozású megállapításokkal. A köl-
tészet célját például már az 1799-ban megjelent Mi a' Poézis? ... 
című, eredetibb munkájában így határozza meg: „A' Poézis-
nak legközelebbvaló tzéllya te~át az: hogy a' költött állapotoknak 
legérzékenyebb és legédesgetöbb befzédbéli felruházása által a' 
!zívet olly hathatósan megillesse, ammint arra, hogy valamelly 
igazságnak, tölfélletességnek, vagy fzépségnek Izeretetére, vagy a' 
velek eHenkezöknek útálására ellentállhatatlanúl felgerjedgyön, 
Izükségképpen megkívántatik. Ezt a' legközelebbvaló tzélt az 
Aestheticusok a' beJzéd által való áltatásnak nevezik." (14- 5.) 
}\ésőbb pedig ez~ írja : . „Az e!zközök, mellyekkel a' tárgynp.k leg-
föbb érzékeny erö adatik, a' költés, a' poé~isbéli avvagy költemé-
nyes befzéd, melly ragyogó kifejezésekböl áll, és a' lábmérték, 
avvagy metrum." (37.) Vagyis az ihletnek és - ami a mi szem-
pontunkból különösen fontos - a beszédnek, a beszédmódoknak, 
azaz a stílusnak Verseghy rendkívül fontos szerepet tulajdonít. 
- A szintén 1793-ban napvilágot látott Proludium - mint fen-

tebb már utaltunk rá - többek között anól tanúskodik, hogy 
Verseghy jól látta nemcsak a nyelvünk szókincsét és frazeológiáját 
feldolgozó szótárak szükségességét, hanem a szavak jelentéseinek 
és ezek szótározásának a bonyolultságát, és - mai szemmel is -
jól átgondolt szótárszerkesztési tervezetet dolgozott ki (1. Gáldi: 
i. m.). - A 1805-ben megjelent Tiszta Magyarságban pedig már 
fel akarja juttatni a magyar nyelvet „ama' tökélletességre, melly 
a' csinos stílushoz minden jól cultiváltt nyelvben megkívántatik" 
(1); és végeredményben már . tt felvázolja „a' csínos magyar 
beszédre és helyes írásra vezérlö" nyelvművelő elveit, elgondolá-
sait, és közreadja az első rímszótárt (A' Oaif,entiák' Lajstroma), 
egyrészt mert „A' filologus e' lajstrom nélkül a' magyar nyelv' 
járását a' fzóknak formálására, a' declinátiókra és a' conjugátiókra 
nézve soha volta.képen ki nem tam'.1lhattya" (115), másrészt mert 
meg akarja könnyíteni a poétáknak a „cadentiák csinálását", har-
madsorban hozzátehetjük: mindez az általa igen fontosnak tartott 
eufónia érdekeit szolgálja. 

A R évaival és körével vívott heves csatározások ; a helytartó-
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tanácsnal{ a megbízása, amelynek alapján iskolai tankönyveket, 
gyakorló könyveket dolgozott k i (Nenverfasste Ungarische S71rach-
lehre . .. Pest, 1805.; Epitorne I nstitutionuni Grarnmalicarum Lin-
guae Hungaricae. Tomus 1- 5. Buda„ 1816.; Exercilationes lclíoma-
tis Hungarici secundum regulas epitomes concinnatae in usum. 
Gymnasiorum regni Hungariae. Buda, 1816. stb.); fordításai; 
szépirodalmi átdolgozá,sai és eredeti(bb) munkái - közvetlenül 
vagy közvetve - mind hozzájárultak ahhoz, hogy Verseghy 
nyelvtudományi, nyelvművelő és esztétikai nézeteit minden eddi-
ginél részletesebben és egy egységes rendszerben kifejtse. Így szü-
letett meg az Analyticae Institutionum IAnguae Httngaricae című 
három részből (kötetből) álló hatalmas munka (Pars I. Etymologia 
Linguae Hungaricae. Buda, 1816. XXXII„ 474„ 64.; P ars II. 
Syntaxis Linguae Hungaricae. Buda, 1817. XXXII„ 446., 65.; 
Pars ill. Usus Aestheticus IAnguae Hungaricae. Buda, 1817. 
XXX., 1138. és Index : 49.). 

C é 1 j a kettős : egyrészt határozott és egyszerű szabályok segít-
ségével a helyes nyelvhasználatra tanítani, másrészt a rendhagyó-
ságok és felesleges változatok lenyesésével - közösen, de minde-
nekelőtt az írók és a ta.nítók közremí'íködésére támaszkodva -
nyelvünket magasabb művészi szintre emelni. Ő maga ezt így 
foglalja össze: „J elen műnek hát nem más a célja, mint hogy a 
lehetőség szerint eléggé határozot t és egyszerű szabályokba rög7.ítse 
a magyar nyelvet, és megnyesve a rendhagyóságok és bizonyos vál-
tozatok haszontalan, s()t rendkíviil ká.rns sokaságát, magasabb 
művelődést·e is alkalmasabbá és hogy egy szóval foglaljam össze 
minden célom, az esztétikai szépség fenségesebb fokaira is alkal-
matossá tegye azt; egyszersmind a tudós frókat és különösen az 
ifjúság hi vatásos tanítóit arra hívom fel igen sok tisztelettel, hogy 
mindenféle részrehajlás nélkül olvassák és fontolgassák e mű meg-
állapításait és szabályait, s az anyanyelvet közös tanácskozássa.l 
emeljék a tökély kívánt csúcsára. " (Verseghy Ferenc: A magyar 
nyelv törvényeinek elemzése. I. rész. Az Analytica első része első 
„sectio"-jának magyar fordítása. Szerk.: Szurmay Ernő. Szolnok, 
1972. 23 -4.) 

Hogy miért írta 1 a tin u l , arra vonatkozólag Magyar Gram-
matilcájáuak az Olvasóhoz intézett előszayában nyilatkozik: 
„Hogy e' Principiumokkal a' Tanító Urak bövebben megösmer-
kedhessenek, kénytelen voltam Analyticámot Deákúl kidolgozni, 
itt pedig a' Nemzeti Oskolák' Izámára ,anyanyelv ünkönn ugyan-
azokat a' J egyzésekbenfaakaizonkint elö a<lni." Úgy látszik tehát, 
hogy Verseghy - bár ellenezte a nyelvünkre nehezedő latinizmu_ 
sokat (l. az előbb említett előszó többi részét) - a latint - figye_ 

!)14 



lem be véve az anyanyelvet oktatók és st tudósok lati no:; művelt
ségét - alkalmasabbnak vélte Ludományos nézeteinek a kifejté-
Hére. Továbbá abban is JeheL vu,Je1,111i, alllit (::;el11 Lajos említett. 
előn.dásában (20) így fogalma:.101,t meg : „ ... R évai visszatérése a 
latin nyelvhez nagy tudományos nyelvtanában, vala.mint Ver-
seghy Tisztarnagya1·ságának, Magyar Grcunmatikájának é" Feleleté-
nek magyar nyelve mellett német nyelvű grammatikája ~ ana.-
lyticajának, nagy összefoglaló művének latin nych·e (még az 
1810-es évek második felében is!) rendkívül szimptomatil-us el-
fordulás a rendi nacionalizmus kezdő korszakának primitívebb 
purizmusától." 

Az Analytica ö s s z e fog 1 a l ás a és k i t e l j c s í t és e 
Verseghy egész tudományos munkásságának: egyrészt ugyani;; 
grammatika (benne leíró magyar nyelvtan történeti es egyéb 
nyelvészeti vonatkozásokkal, nyelvfilozófia és nych-műrelés . 
továbbá esztétika (retorikai, poétikai, stilisztikai, rnlamint ver:--
tani vonatkozásoklrnJ), másrészt nyelvfilozófiai é11 nyektudc-
mányi, nyelvművelő nézeteinek a korábbinál tudományosabban. 
rendszerezettebben való megalapozása. 

Felmerülhet a kérdés: grammatika és esztétika hogyan fogható 
egybe. Ez egyenesen következik Verseghy nyelvfiloz6fiai folfogásá-
b61. Mint több helyütt kifejti (máL' fentebb is utaltunk rá), sze-
rinte a nyelv feladata - a huma.niLás teljesebb érTénycsülése ér-
dekében („ ... scopum artium libera.lium in excolenda humn.nitate 
consistere ... " Usus Aeslheticits 4.76.) - a „val6inígos nemzeti 
C'sínosoclás, avvagy c11I L6ra" (Magynr Ormnmatim :q torjes::r.tése, 
és éppen ezért a nyelv „egyedü 1 rsak az éfzt és a' [.-dvel iigyeli ., 
(uo. 4). Viszont „Hogy a' nyelv, a.' c·ainosítár;nak eggyeLlen eggy 
e~zköze, az éizt okLathassa, 's a' fzívct megnemesíthese, két 
fö tulajdonságga.J kell fzükségképen bírnia, meliyeknek eggyike az 
értelmesség, a' másika pedig az érzékenység. A' nyelvnek értclrn.es-
ségére ügyel a' Szónyoniozás, (Etymologia) és a' Szókötés, (Syn-
taxis); érzéken.ységére pedig az Érzéstudomány (Aesthetica) 's 
az erre épített l!J/cesenfzóUásnak, (Rhetori ca) és Költésnek (Poetica) 
fzép mesterségei. " (Uo. 4.) Vagyis a nyelvtudománynak része a 
grammatika, amely az „értelmes beszéd" szabályait állapítja meg 
és az esztétika, amely meg „az érzékeny előadá~ (usm; acsthetie:us 
Jinguae)" törvényeit rögzíti. 

5. A minket most közelebbről érdeklő - terjedelmesebb -
harma.clik résznek (kötetnek) ez utóbbi a tárgya. Hogy ezen belül 
közelebbről miről esik szó, arról az egyes fejezetek címei jól tájé-
koztatnak (magyn.L· fordításban kfü:löm őket): I. A mCívészi nyelv 
célja és forrásai. - II. A körmondat, a szókép és az alabat a 
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beszédben. - ill. A szemléletes nyelv. - IV. Az érzelmekre ható 
nyelv. - V. :Milyen tulajdonságolikal kell rendelkeznie a niíívészi 
munka szerzőjének? - VI. A művészi munka szerkesztése. - VII. 
A tökéletességből származó és értelemre ható esztétikai erők. -
VUI. A szépségből származó és képzeletre ható esztétikai erők. -
IX. A jóságból származó és lélekre ható esztétikai erők. - X. 
Az ékesszólásról általába11. - XI. Az irodalmi levél. - XII. A 
kötet.Jen ékesszóláshoz tartozc'i kisebh m(~vek . - XIII. A szönok-
Jás. - XIV. A költészetrfü általáha11. - XV. A versmérték. -
XVI. A versforma és sajátosHágai. - XVII. A különböző vers-
formák. - XVIII. A tanító és más kisebb, nem lírai költői művek. 
- XIX. A Urai költői művek. - XX. Az eposz. - XXI. A drá-
máról általában. - XXII. A különböző drámafajtákról. - XXill. 
A színészi játék. 

Mint a felsorolás is mutatja, az Usus Aestheticus Linguae Hun-
garicae nem stilisztika, hanem esztétika, közelebbről nyelveszté-
tika, benne a magyar művész i nyelv (azaz: szépirodalmi stílus) 
Hajátságainak, továbbá nyelvünk retorikai, poétikai (vagyis: mű
fajelméleti) és metrikai kérdéseinek a részletes tárgyalásával (erre 
utal a mtí alcíme : „Ornati sermonis patrii gradus, et epitome 
legum aestheticarum, quíbus ars oratoria et poetica innititur" és 
a tárgymutató megjelölése is : ,.Index Regularu m Aesthetices, 
Rhetorices, et Poetices, quae Parte III. Analyticae continentUI"' 
i. h. 1130.). Tehát számos stiláris jelenségről szó esik iLt, csak nem 
stilisztikai rendszerezésben. (Ilyen értelemben mondhaLjuk, hogy 
Verseghynek e műve reLorika, poétika és stiliszLika egyszerre.) 

Hadd jegyezzem meg mindjárt. ilt, hogy nem egészen érthetünk 
eg_veL a Magyar Irodalmi Lexil:on sommás ítéletével, n.mely sze-
rint, Verseghynek „Analytica instititlionum tinguae ffongaricae 
e;. nyelvészeti és esztétikai muvo nem megy túl Sulzoren" (III. 
520.). Véleményem szerint ugyanis - mutatis mutanclis - az itt 
tá.rgyalt műre és benne a sLilisztil(ai megállapításokra is érvényes 
Szauder Józsefnek a Verseghy költészetével kapcsolatos nézeteit 
illető észrevétele : „Költészetr<Sl vallott tételeikre [Kármánról és 
Verseghyről van szó] különben jellegzetesen felvilágosult nyugati 
írók - De Sacy, Sulzer - inspirálták őket. Az indíttatást aztán a 
maguk sajátos helyzetében e re de ti m ó d o n f o r m á. l t á k 
át [én emeltem ki, Sz.!.], s kétségtelen, hogy az 1790-es évek 
elején s derekán már a hazai tát·sadalmi harcok szorításában, egy 
már kiterjedtebb fordításirodalom s vele járó ízlésváltozás után 
más funkciót tulajdonítottak az eredetileg racionalista-felvilágo-
sult tételeknek: e más funkció a költészet nem utánzó, hanem 
eredeti és teremtő jellegének kiemelésében van ... " (A magyar 
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romantika útján . H>.) I genis Verseghy - ha úgy értékelte a 
körülményeket, ha úgy látta jónak, eló'bbre vivőnek, vagy ha 
csak úgy érezte, sejtette - alapjaiban vagy éppen részleteiben 
módosította, máskor saját meglátásával kiegészítette az általa 
tanulmányozott nyelvfilozófiai, nyelvészeti, esztétikai stb. mun-
kákban található rendszerezéseket, megállapításokat, elképzelé-
seket. Ezúttal nem arrfal. gondolnék, hogy például egy lényeges 
vonatkozásban nem követte Adelung felfogását. amely szerint 
csak valamely meghatározott nyelvjárásterület mú>elt köznyeh-e 
lehet az irodalmi nyelv alapja, de már arra igen, amit Szauder 
az előbbi idézet után következtetésként levon, hogy tudniillik 
„a pr6zás költemény" (Mi a' Poé?is? 39.) elismerésé\el - .. egy 
oly korban, amidőn a költészet meghatározásában többn~-ire a 
megverseltség külső formai ismérve dominált" - „tulajdonképp 
a klasszicista retorikus hagyománytól kötött formák felbontására 
ad elvi }tlapot és bátorítást" (Sza11der : i. m. 19 - 20.). 

Ezzel megegyezőleg ugyanis - mondhatnók - a „kla&zicista-
rétorikus" stílusfelfogás kereteit is feszeget i, tágítja, és józan, reális 
ítélőképességétől indíttatva - hisz, mint mondottuk, nagyon i» 
benne élt kora valóságában - jelentős lépést tesz a f u n k e i o-
n á l i s s ti l i s z ti k a és s t í 1usfe1 I o g ás , vagyis a m a 
f e 1 é. „A stílus jellegének - frja Verseghy (fordításban idézem, 
de az eredeti latin szöveg helyére utalok) - pontosan illenie kell 
a mtí mondanivalójához. Aszerint, amint ez komoly, vidám, meg-
ható, szomorú, ünnepélyes, fennkölt vagy közönséges, a stílusun-
kat is hozzá kell igazítanunk, mind ttz es7.mék, mind a kifejezések te-
kintetében. A komolynak szelJemessel v~Lló keverése vagy a súlyos-
nak könnyed kifejezéssel való előadása annyira ellentmond a józan 
észnek, hogy a lelket, ahelyett hogy megindítaná, inkább sérti." 
(Usus Aestheticus. 476.) Lényegében a stílus „adekvá,tság"-ának 
szükségességét, a stílus funkctóját világítja meg a következő megál-
lapítása is, csak ezúttal a „közös" és az „egyéni" nyelv kiművelése 
felől : „A nyelv esztétikai tekintetben hasonló a szerszámhoz, 
amely pontosan meghatározott céfra van rendelve: minél jobban 
szolgálja ezt a célt, még a legkisebb része is, minél jobban kitűnik 
ez a célszerűség a formájából, annál johhan tetsz ik. De h<t van 
rajta valami, ami használatát megnehezíti, ha nem elég éles ott.., 
a.hol vágnia kellene, hl\ nem áll kézhez ott, ahol meg akarjuk 
fogni, ha felesleges vagy olyan részei vannak, amelyeknek rendel-
tetését nem ismerjük, ha azok a részei, amelyeknek szilárdan 
kellene állniuk, mozognak, vagy a.zokat, amelyeknek össze kellene 
állniuk, hézagok választják el: ilyen szerszámmal, azt hiszem, 
egyetlen mester sem fogna hozzá semmiféle munka elkészítéséhez, 
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ha nem csupán bitorolja a mester nevet, és valójában a mesterség-
nek csak kontára. Ugyanezt kell mondanunk azokról a szónokok-
ról és költőkről is, alók művészi munka írásához fognak anélkül, 
hogy előbb nyelvüket, amelyen írni akarnak, és amelyet csak a 
dajkájuktól vagy a mindennapi érintkezésben sajátítottak el, a. 
grammatika, a szintaxis és az esztétika szabályaihoz idomítanák, 
és hosszú gyakorlattal lóművelnék." (I. m. 479.) H asonló módon 
nyilatkozik egy másik területre vonatkozólag is : „Az hiszem, 
mondanom sem kell, milyen súlyos hiba, ha a szerző költői alko-
tásban prózai nyelvet, azokban a művekben pedig, amelyekben 
a köznapi nyelvre van szükség, mint gyakran a drámákban, köl-
tői nyelvet használ." (I. m. 468.) 

Mindez arról tanúskodik, hogy a Verseghy nézete reálisabb, a 
valóságnak megfeleló'bb, ennélfogva tudományosabb volt, mint 
még a századunk harmincas éveiben is elterjedt - a stüust a 
világosság, szabatosság, magyarosság stb. béklyójába záró, a 
stílus lótrejöttének, az úgynevezett „válogatás "-nak a körülmé-
nyeit nem vagy alig figyelem be vevő - felfogás. 

Hogy mennyire látta Ver:;eghy korának problémáit,, az{, ig11zolja, 
a. következő megáll11pítása - bár mindjárt hozzátehoLjUk, ez a 
mi korunknak, s talán minden kornak a problémája is - : „ ... a 
hatásos stílusnak a művészi munkákban igen nagy szerepe van az 
olvasó és a hallgató jellemének formálása szempontjából, s így 
e~yaránt lehet a legnagyobb kár és a legnagyobb haszon forrás11. 
Hisz naponként tapasztalhatjuk, hogyha az ifjúság rászokik az 
olyan művek olvasására, amelyeknek a stílusa könnyelmű, pajzán, 
trágár 'agy természetellenes, cifrálkodó, fortélyos, búskomor vagy 
cmhergyűJölő, akkor helytelen gondolkodásmód és a szópművé· 
szetek céljával merőben ellentétes ízlés fejlődik ki benne." (I. m. 
475.) És természetesen az sem kis dolog, hogy Verseghy több 
vonatkozásban a magyar nyelvi, irodalmi és stiláris körülményekre 
alkalmazta az „átvett" (inkább „adaptált") kereteket és eredmé-
nyeket, a mi problémánkat is feltárta, a tárgyalt jelenségelue, 
mCífajokra stb. magyar példákat is hozott, továbbá számos pon-
ton továbbvitte a korábhi nézeteket. 

Ilyenformán - a részloteRcbb vizsgálat alapján és után is -
fönntartom korábbi értékelé8emct: „Ez utóbbiban [értsd: Usus 
Aestlteticus ... ; a továbbiakban UAe] ... gyakran szinte modorn-
nak ható, részletes képet kapunk nyelvünk esztétikai, művészi 
eszközeiről, továbbá az ékes magyar beszédnek különböző terüle-
ten, killönböző célból használt módozatairól (sz6noklás, levélíl'á.s, 
YC'r1>költés stb.)." (A magyar stilisztika útja 35; 1. 1116g Csetri 
Laj< •~ l<öveLkező megjegyzését: „ ... az »Usus Aesthoticus linguae 
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Hungaria~«-ben preromantikus nyelvesztétikai nézeteket épít be 
(ti. Verseghy] egy hagyományos retorika, st ilisztika, poétika 6 
metrika r endszerébe." I . m . 59.) 

6. Ezútt al több okból nem gondolhat unk arra, hogy Yerseghy-
nek ebben a terjedelmes kötetben leírt stilisztikai nézeteit, me!!-
állapításait, megjegyzéseit rendszerezve és lehet éges forrásai•a1 
egybevetve bemutassuk vagy akár felsoroljuk. Csupán arra szo-
rítkozhatunk, hogy a kötetből kiemelünk néhány jellemzó részt, 
és utalunk röviden az Analytica első és második kötetének. ,aJa-
mint Verseghy egyéb nagyobb műveinek a stilisztikai vonatkozá-
sn.ira. Talán - mint cseppben a tenger - ebben is vis."zatükrözö-
dik valami e tudós-költő vagy költő-tudós stilisztikai munkássá-
gának a - mennyiségi és mi11őség i - nagyságából. 

A könnyebb hozzáférhetőség kedvéért az Usus ACiilheticu.s azon 
részének a tanulságait igyekszem levonni, amelye t A m~a:-ar 
stilisztika útjában (Bp., 1961. Gondolat Kiadó. 36-50; a to•áb-
biakban MStÚ) magyar fordításba n közöltem, és amelyben a 
szer<!;Ő a költői és prózai stílus nyelvi -stiláris sajátságaival. vala-
mint a jó st ílus ismérveivel foglalkozik (460 -483; 118 - 121. §§); 
egyébként termés:tetesen mindig utalok a megfelelő la tin szöveg 
pontos lelőhelyére. 

A) A pró z a i és k ö l t ő i n y e l ' összehasonlításából, 
vt~lamint jellemzéséből (118. §) a kö•etkezőt emelném ki: Ver-
soghy világosan meglátta - és ezzel (mint Szauder nyomán fen -
tebb utaltunk rá) a klasszicista-rétorikai hagyományokat bom-
lasztotta - , hogy a verses forma nem tartozik a költői nyelv 
lényegéhez: „ .. . gyakran találkozunk olyan versekkel, amelyek 
prózaiak, viszont vannak olyan prózai munkák, amelyek joggal 
a költői alkotások közé sorolhatók. " (MStú 36. és UAe 460.) 
Egyébként a költői nyelv jellemzőiként efféle vonásokat sorol 
fel: a költői ihlet a nyelvnek sajátos jelleget ad; a költő mindent 
erőteljesebben és elevenebben képzel el és fest le, mint a többi 
ember, ezért a költői nyelvnek elevennek, teremtő erejfmek és 
rendkívülinek koll lennie; eszközei a sajátos szórend, illetőleg a 
prózai szórend megváltoztatása; további. bizonyos - főként 
úgynevezett fonna- - szavak elhagyása, illetőleg beiktatása; az-
után jellemző rá a keresett, hatásos, nagy kifejező erejű vagy a 
köznapi beszédmódtól bármiként eltérő kifejezések használata; a 
legelevenebb és legmeglepőbb alakzatok, a leghatásosabb és leg-
merészebb szóképek (trópusok) és bármilyen szokatlan fordulatok 
alkalmazása. És itt még egyszer visszatér a két stílus különb-
ségére : „ . . . v í lágos, hogy a prózai nyelv jellegét éppen nem a 
metrum hiánya adja meg. Hiszen, mint előbb már láttuk, vannak 
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olyan versek, amelyeket helyesebb prózának neveznünk, s varu1ak 
viszont olyan metrum nélküli művek, amelyek joggal sorolhatók 
a költői alkotások közé. Ha ugyanis a nyelvből, még ha metrikus 
is, hiányzik a szókötés sajátos módja, a szokatlan beszéd.mód és 
mindazok a tulajdonságok, amelyeket mint a költői nyelvhez el-
enged.hetetleneket, az előbb felsoroltunk, akkor. a nyelv prózai 
lesz; ugyanakkor viszont a metrum nélküli nyelv, ha az említet t 
tulajdonságokkal rendelkezik, költőinek minősül." (MStú 31. 
és UAe 467 -8.) (Csupán felhívom a figyelmet arra, hogy érdekes 
- és érdemes! - volna összevetni Verseghynek a költői és próza.i 
nyelvről leírt nézeteit a Martinkó Andráséival, amelyeket két 
Kritika-beli tanulmányában foglalt össze : .A költ6i nyelv és 
költőiség: 1964. 2. sz. 25- 34. és .A művészi próza nyelve: 1965. 
3. sz. 8- 17.) 

Utaljunk még arra, hogy Verseghy - véleményem szerint 
helyesen - nem lát eredetbeli és egyáltalán lényegi k ü 1 ö n b-
s éget a mindennapi nyelv és a költői nyelv között. 
Ezt írja: „Lehetetlen, hogy a költői ihletnek a nyelvre gyakorolt 
valamennyi hatását megvizsgáljuk és kifejtsük, ezért csak néhány 
apró dologra térünk ki. De nem is tudjuk meghúzni azokat a 
határokat, amelyek a hétköznapi nyelvet a költői nyelvtől élesen 
elválasztják." (MStú 37. és UAe 461-2.) Magam éppen ezt 
tartom egyik fő érvnek a mellett az egyedül elfogadható állít ás 
mellett, hogy nincs két stilisztika, csupán egy (vö. a verselemző 
vitán elmondott hozzászólásomat: Formateremtő elvek a költői 
alkot,ásban. Szerk. Hankiss Elemér. Bp., 1971. 536 - 7). 

B) A következő fejezetrészletben (119. § ) Verseghy a s t í 1 u s-
r ó l és az e g y éni s t í 1 u sról kialakított felfogását adja elő . 
Modernnak mondható ez két szempontból is. Először, mivel a 
stílust funkciójában, továbbá a tartalmi és formai elemek bonyo-
lult (nagyon is valós) összefüggésében, azaz nem leszűkített módon, 
hanem teljesebb formájában szemléli, kiemelve a stílus létre-
hozójának, illetőleg az egyéni stílusnak a fontosságát. „A jó ízlés-
sel irt munkákban meg szokták különböztetni - mondja Ver-
seghy - az anyagot annak előadási módjától; ez utóbbit beszéd-
vagy írásmódnak, vagyis stílusnak nevezik." (MStú 42. és UAe 
468-9.) A továbbiakban közelebbről is megvilágítja, sőt Xeno-
phón, L ivius és Tacitus példáján frappánsan bemutatja, hogy mit 
jelent „a szerző egyénisége", vagyis - Verseghy értelmezésében -
a stílus, az egyéni stílus: „A szerző egyéniségéhez tartoznak min-
denekelőtt azok az eszmék, amelyeket a tárgyról ki akar fejteni, 
továbbá étzok a kifejezések, amelyekkel eszméit megfogalmazza: 
tehát minden szerző stílusa saját eszméiből és egyéni kifejezéseiből 
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tevőclfü ösf:lze." (MStú 42. és UAe 470.) - Korábban egyébként 
Verseghy a stílust a művek, műfajok lelkének nevezte (l. MStú. 
41. és UAe. 468.); kés<Sbb pedig arról vall, hogy „a szerzők st ílu-
f:lának az olvasók és hallgatók lelkére hihetetlenül nagy a befolyása, 
. . . a stílus a feldolgozás révén magának az anyagnak is különös 
erőt és súlyt kölcsönöz" (MStú 45. és UAe 474.); to•ábbá 
„ ... a stílus meghatványozza a mű mondanivalóját, akár tanítás, 
akár gyönyörködtetés vagy érzelmi befolyásolás az - úgy hiszem, 
ezt senki sem fogja tagadni, aki tudja, hogy ugyanannak a mon-
datnak a hatását az előadás módja növelheti vagy csökkentheti, 
sőt tönkre is teheti" (MStú 46. és UAe 475.). 

Másodszor azért is modernnak mondható ez a felfogás, mert a 
stílust - mint már az eddigiekből is kitűnik - járulékos elemként, 
a beszél<S vagy az író egyéniségébfü, leleményéből fakadó többlet-
ként szemléli: „A természetfeletti elmélkedésekbe merült szellem 
tehát olyan tárgyakhoz, amelyeket más egyszerűen csak meg-
nevez, jelzőket vagy egész mondatokat kapcsol, hogy azokat pon-
tosabban körülírja és meghatározza. Az érzékeny lélek meg 
hozzáadja azokat az eszméket is, amelyek a mű megalkotása köz-
ben keletkeztek benne. A bölcs és élénk képzelőerő„·el megáldott 
elme viszont bármit ábrázol is, képek és já~lékos eszmék segítsé-
gével érzékelhető formába öltözteti. " ()IStU 44 -5. és uAe 473.) 
Erthető, hogy ilyenformán Verseghy nagy fontosságot tulajdonít 
például a képeknek: „A stílushoz tartozik Yégül az eszméknek 
képekkel való felruházása, elrendozése és összekapcsolása is .. . 
A képeknek a megválasztása szintén a szerző egyéniségétől függ ... " 
(M:StU 45. és UAe 475.). 

0) Verseghy, bár azt írja, hogy 11 jófol'lnán a nnyiféle stílus' un. 
ahány író, vagy legalábbis ahányféle írói egyénjs6g" (uo.), azért 
nem feledkezik meg a k o 11 e k t í v j e 11 e g ű stílusformáci-
ókról sem. Í gy például a következő részletben (120. §) felsorolja a 
j ó s t í l u s ismérveit (a stílus esztétikai erő híján gyenge. 
száraz és élettelen: a jó stílushoz szükség van bizonyos fokú 
világosságra, könnyedségre, határozottságra és választékosságra; 
fontos kollék az egységesség, a jóhangzás és a beszéd tisztasága,, 
mely utóbbi a. nyelvtani szabályok ponto::i mogtartását jclonLi ; 
stb.), de ezok nem béklyóként luLtó, valaMenny i fajta írásműben 
- mindentől függetlenül - számon kért követelmények , hanem 
érvényesítésük a közlés tárgyától, céljától stb. meghatározottan 
értendő, vagyis úgy, ahogy a már korábban idézett részben Ver-
seghy megfogalmazta: „A stílus jeJlegének pontosan illenie koll 
a mű mondanivalójához ... " (MStú 46. és UAe 476.). 

Egy ponton merev csupán: a humanitás feltétel nélküli meg-
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követelésében, ez azonban összefügg - alapjaiban másoktól át-
vett - nyelvfilozófiai, esztétikai felfogásával. Ugyanis a jó stílus 
első ismérveként a következőt írja elő: „Az illendőség, az össz-
hang és az erkölcsiség a jó stílus legfont-Osabb tulajdonságai; 
mindaz ugyanis, ami alantas, illotlen, aljas, parlagias, dagályos, 
szer telen, cifrálkodó, pajzán és a jó erkölcsökkel vagy az emheri 
társadalom által elfögtLdott szokásokkal ellentétben áll, és a 
humanitást bármi módon sérti, természeténél fogva ellenkezik a 
jó ízléssel is. Ezt senki sem fogja kétségbe vonni, aki tudja, hogy 
a szépművészetek célja éppen a humanitás fejlesztése." (Uo.) 

H add emelem még azt is ki, hogy oz a zenében is nagyon járatos 
költő-tudós a hangok fonetikai és hn.ngszim bolikai elemzésével 
is - a jó hangzás nevében - igyekszik igazolni (MStú 48 - 9. és 
UAe 479 -81.) a magyarok királyok és a háromszáz katonák 
érkezt,ek típusú szerkezetek, valamint az ütközék, ütköznék és 
ütközzék-féle ikes igealakok helytelenségét a magyarok királya, 
háromszáz katona érkezett és az ütl.:öze, ülközne, ütközzön-féle vál-
zatok javára. 

Végül azzal kapcsolatban, hogy „miképpen lehet a jó stílusra 
szert tenni", Verseghy abból indul ki (121. §), hogy a s t í 1 u s 
a 1 apja az író egyénisége vagy tehetsége; aki azonban a stílu11át 
fejleszteni akarja, annak ki kell művelnie a természettől kapott 
képességeit. Különösen két dologra hh·ja fel az írók figyelmét: a 
tárgyalandó anyagnak, valamint a nyelvnek a, rendkívül alapos 
ismeretére. A funkcionális stilisztika egyik fontos tételét fogal-
mazza meg Verseghy akkor, amikor ezt frja: „ ... a nyelv folyé-
konyságára pedig csak az tud szert tenni, aki a sok rokon értelmű 
!:!ZÓ, kifejezés és szerkezet közül mindig tetszés szerint ki t udja. 
választani a legjobbakat és a céljának leginkább megfelelőket." 
(l\ffitú 50. és UAe 483.) 

7. Verseghyt a stílus, a stilisztika kérdései á 11and6 a n fog-
lalkoztatták. Természetesen ezek csak az Usus Aestheticus-ban 
foglalnak el a retorikai, poétikai stb. jellegűckkel azonos vagy 
csaknem azonos font-Osságú helyet, de azért mindenhol találko-
zunk velük az Analytica első két, grammatikával foglalkozó 
részében is, gyakl'ahbu,n, mint az ilyen tiírgyú más munkákban 
általában szokásos. 

Ezúttal is a magyar fordításra (a szolnoki Vcr~cghy Megyei 
Könyvtár említett kiadványa) hagyatkozva a nl\ szókat és név-
másokat tárgyaló részből kiemelem a j ó hangz ásra (eu-
phonia) vonatkozó megállapításokat. Több o1~hó l is kedvelt terü-
lete ez Verseghynek: a zene iránti vonzódfü;a , zenei jártasfJága ; 
a retorikai hagyomány; az analógia szerepének a nyelvi - nyelv-
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tani szabályok megalkotásában minden áron való érvényesítése 
és az anyanyelv iránti szeretet - mind, mind hozzájárult ahhoz, 
hogy Verseghy külön fejezetet szentel a jóbangzá"Ona,k, és ezen-
kivül is többször tesz vele kapcsolatos megjegyzéseket. Így látja 
a nyelvek eufóniájának forrását és jelentőségét: ,.A nyelvek szép-
hangzása és az emberi ének ugyanegy forrásból fakad. abból a 
vonzalomból ugyanis, amellyel a hangok harmóniája. e na.:icryon 
is igazi szépség iránt viseltetünk. Kétségtelen tm·ábbá. hogy 

- minden nyelvnek megvan a maga széphangzása. amely többé-
kevésbé emeli az emberi ének finomságát azzal, hogy a hasonló 
szótagokat - a nép lelkének megfelelően - nyomban meg-
nyújtjfi, vagy rövi<líti; hogy egyes szótagokat mély ejtéssel sújt, 
másoknak magas ejtéssel elevenséget nyújt ... ". (I . m. 2fl- l. és 
Analyticae Institutionum Linguae Hungaricae [a to.-ábbiakban: 
Anal.] I. 13.) A mi nyelvünkre vonatkozólag pedig ezt állapítja 
meg: „A széphangzás . . . akkora jelentőséggel bfr a magyar nyelv -
ben, hogy ráépülnek, mint valami alapra a képzés és ragozás 
szabályai is ." (Uo. 21. és Anal. I. 13.) Majd - hangszimbolik:ai 
igénnyel - a következőképpen jellemzi a magyar magánhang-
zókat : „A mély magánhangzók a ba.ssz"t1s legmélyebb hangzatai•. 
a közé1Jsők a tenort, a magasak az altot, az éles magánhangzók 
peclig a szoprá.nt juttatják eszünkbe valami módon" (uo. 35. és 
Ai1al. I. 27.). Ezután pedig „megvédi" nyelvünket (a hangrendre 
és a ha11grn11di iJleszkedésre visszavezetett) egyhangúság >ádjáTal 
szemben: ,,Ha igaz is lehet, hogy a magyar képzőkben é.: 
ragokban egyetemlegesen és majdnem kivétel nélkül megtarton 
ma,gánhangzórend a keleti népek veleszületett kényelmességéból 
ered, amely már a lustaság határát súrolja, és hatalmát hang-
képző szerveikre is kiterjeszti: mégsem tagadható, hogy a magán-
hangzók eme rendjében bizonyos fajta természetes zene található. 
Bár a fog/,alatosságoknak, occupationibus szóban egyesek >alami 
lusta nyújtottságot sejtenek, a zeneileg művelt fül azonban 
bizonyára érzékeli a szomszédos hangszínek kölcsönös kech·es 
áradását, amelyet más nyelvekben a magas és mély hanguk 
keveredése állandóan megbont, mint pl. ebben a szóban: ErL- 'ldi-
r;ungen." (Uo. 37. és Anal.I. 30-l.) 

A stilisztika számára is tanulságos, hogy milyen né g • u • a t 
jelöl ki Verseghy, „amelyen l1aladva anyanyelvünket kimú~
hetjük, a tökéletességnek arra a fokára emelhetjük, amelyre képeE. 
és esztétikai elemekkel gazdagíthatjuk" (uo. 53. és .AnaJ„ I . 4~}: 
a) kutatni kell, majd fel kell használni a képzésmódok szabá.I~: 
- b) a születő új fogalmak kifejezésére éljünk a. szt~i:.el 
lehetőségeivel; - e) „ ha a szabályosan képzett vag~- ,~·e:t 
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szavak nem elégségesek a műveltség új fogalmainak tökéletes ki-
fejezésére, meg kell tartani az idegen szavakat, amelyeket szinte 
egész Európa használ - de azzal a megszorítással, hogy az ilyen 
szavak végződéseit alkalmassá kell tenni a névszó- és igeragozás 
ragjainak befogadására és az élő szavak képzésére használatos 
képzők felvételére" (uo. 53 - 4. és Anal. I. 46.); - d) „ ... össze-
gyűjtve magának a nyelvnek a szelleméből és az egész nemzet 
általános nyelvgyakorlatából folyó alaktani és mondattani szabá-
lyokat és visszaállítva a maga szólásformáit, anyanyelvünket a 
tisztaság olyan fokára emeljük, hogy az annál gyümölcsözőbben 
mozdítsa elő továbbfejlődését, minél kegyetlenebbül nehezedtek 
rá az idegen nyelvekből átvett terhek" (uo. 56-7. és Anal. 49.). 

Verseghynek a realitás iránti érzékét és józan ítélőképességét 
mutatja az a részlet, amelyben - az idegen szavak kérdéseit 
tárgyalva - kitér egy fontos stilusrétegünknek, a h i v a t a. l o s 
stílusnak és az ideg e n szavak használatának a viszo-
nyára, miközben lényeges megjegyzéseket fűz e stílusréteg ál-
talános jellemzéséhez. Nézetei ma is egészükhen elfogadhatók: 
„ ... a hivatali stílushan előforduló latin kifejezések fordítása 
részben lehetetlen, ré1:>zben felesleges, és végül: részben szerfeleU, 
káros a közügyeln·e nézve. Az ilyen elnevezéseket: m·chivmn, 
protocollum, processus, sententia, citatio, rescriptum, intimaturn és 
sok-sok hasonlót bármolyik magyar, aki e témakörben otthonos, 
első hallásra megért; viszont ezek fordításait, amelyek a leg-
ritkább esetben egyenórtékűek, szójegyzék nélkül egyáltallÍJJ nem 
képes felfogni. A hivatali stílus célja, természetesen, nem a?. 
esztétikai báj, nem a fennköltség, hanem a YiJágosság." (Uo. 54. 
és Anal. I. 46.) A leghatározottabban elveti a németek eljárását.: 
„Ami a németek példáját ületi, akik a hi vatnli stílust, mint 
mondják, szerencsésen fordították le a maguk nyelvére, én merem 
{dlitani: az ő purizmusu k bizonyára ugyanolyan - a közügyeket 
hátráltató - bajokkal és veszélyekkel jár, amilyeneknek a mi 
nyelvünkben is ki van téve. Az ő fordításaik annyira nem ogyen-
értékűek és nem érthetőek első hallásra, hogy hivatali stílusuk 
megértéséhez anna.k külön tanu lmányozására van szükség." (Uo. 
55. és Amd. I. 47.) 

Versegh,vnek egyé I> - korábbi é1:1 későubi - rn ű v e i 11 o 11 
szintén se szeri, se száma. a stilisztik.a.i jellegű mogjegyzéseknok, 
észrevételeknek, egyáltalán az ilyen szempont érvényesítésének. 
A korábbi műveket - mint az Usus Aestheticus előzményét - e 
tekintetben fentebb már érintettük. Az 1818-ban napvilágot 
látott Magyar Grammiatikának, sőt az ugyanabban az évben meg-
jelent F eleletnek az Anatyt·icához való viszonyáról maga Verseghy 
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nvilatkozik az el()l>bi műnek Az Olvasóhoz címzet t előszavában : 
iÚ ugyanazokat, a. princípiumokat, adja elő „a' Nemzet i Oskolák 
számára anyanyolvünkönn", mini, az Analytirában, majd így 
folytatja: „A' Deák Grammaticában a' Reguláknak t alán két 
harmad réfze is csak arravaló, hogy a' Tanító Uraknak világos-
ságot és könnyebbséget szerezzen: és Anyanyel ~ünk ne legyen 
arra érdemes, hogy Grammaticá.jában reguláinak okai~ és Princí-
piumait a' Tanító UL·al~ minden mellékfáradság nélkül oh-asgat-
hassák ~ Azoknak közzüllök, kik e' Principiu mokot . ammint a' 
.Filozofiának és a' .Filologyiának kútforrásibúl rendre erednek , 
systémába foglalva olvasni kívánnyák, a' Nemzeti )fozéu m' 
nevében tett Négy Kérdésre való Feleletemet ajánlom .. . " 
Mindez egyrészt azt jelenti, hogy a Magyar Grammatika lényegé-
ben ugyanazt tartalmazza, mint az Analytica, másrészt azt, hogy 
a F elelet szintén az Analytica-beli kérdéseket világítja meg filozófiai 
és elvi síkon, továbbá rendsz·erbe foglalva és módszeresen. Ezért 
csak néhány fonLosabh stilisztikai vonatkozást·a hívom fel a. 
figyelmet. 

~Cöbb helyütt emlegeti Verseghy - így a Magyar Grammotika 
előszavában is - , hogy „ ... rt.' Syntaxisban , melly mindenik 
embel'i nyelvr;iek nemzeti lelke, olly meIIze távozik, anyanyelvünk 
a' Deákttíl, söt még a ' többi napnyugati nyelvektül is, hogy mi-
helyt ezeket követ i, azonnal nevetséges Izokatlanságokot, és ért-
hetetlen terméfaetlenségeket is fzül", ennek következtében a 
m o n dat tan i jelenségek bemutatására nagy gondja van. -
A stilisztilm útját egyengette az is, ahogyan kifejti, mikor a 1-
k a 1 ma s a ·nyelv a nemzeti kultúra előmozdítására: „a) A' 
nenu~eti csínosításnak megefzközlésére annál alkalmatosabb a ' 
nyel v, mennél kevesebb benne a' fzükségtelen, fzoka.tlan, ért-
heLeLlen új fzó , a' hasonlóképen fzükségtelen, kiav últt értelmű 
régi fzó, a ' hely telen fzóformálás, vagy fzóhajlítás, az idegen 
fzókötés, és az idegen ,fzójárás, avvagy idiotizmus. b) Ugyanazon 
nemzeti cultúrána,k elömozdítására annál alkalmatosabb a' nyelv, 
mennél több l'.ij, akár az 9koskodás által kinyomozott, akár a' 
többi cultiváltt nemzetektül kölcsönözött gondola.tokot, ideákat, 
állításokat, igazságokot, tanításokot, ·~ érzékeny rajzolásokot tud 
a' nemzetnek fzokott és régen ösmerös Izavaival, Iz9kötéseive~, 
fzófordúlá~aival, és fzójárásival, vagy ha elkerülhetetlenül 
fzükséges, idegen ugyan, de helyesen és értelmesen megmagyaro-
sított Iza.vakkal kifejezni." (Uo. 6 - 7.) - Pontosan meglátja 
nyelvünk hangzás- és kifejezésbeli értékét : „A' mi nyelvünk 
mind a' két prozodjára [értsd : a klasszikus és a ny ugat-európai 
verselésre] alkalmatos, eredeti lzavai kellemete.„ek, mi\el a' 



hangzó hetük a' mássalhangzókot minduntalan és Izépen felváJ-
tyák, kjfejezései, ha a' régjekhez a' helyesen alkotott, vagy az 
idegenoktül kölcsönözött„ és J;telyesen megmagyarosított üjakot oda 
függefatyük, untig elegendök arra, hogy a' Izükséges igazságokot 
és tudományokot értelmesen elöadhassák, a' ízívnek pedig leg-
nemesebb érzéseit és indúlattyait érzékenyen lerajzolhassák, csak 
tudgyu11k velek helyesen élni ... " (uo. 25). - F ontosnak tartja. a 
Hz i non ím á k na k - persze módjával való - szaporítását 
(1. uo. 27) . Stb. 

A Felelet-ben szintén sokszor szóba kerül a nyelvi-stiláris esz-
közök közötti válogatás fontossága (87, llO, 126 stb.), 
továbbá a stílus adekvátság a (125., 127., 131. stb.); képet 
kapunk itt az egyéni s t í 1 u s ró l (106. kk.), egyes mű
f aj ok stílusáról, sőt magáról az úgynevezett hangos s t í-
1 u s ró l (120. kk.) ; szól Verseghy a szójelentések 
szerepéről( l27-3 1. ),a trópusokról, az alakzatokról, 
a képekről (131- 4.), valamint a költői nye lvről 
(134. kk.), a nyelvünk szókincsét és frazeológiai készletét fel-
dolgozó háromféle sz ó tárt í p u s ró 1 (312. kk.; l. még Gáldi: 
i. m .); stb. - És említsük még meg Versegbynek - halála után 
megjelent - szaknyelvi szótárát (Lexicon T erminorum T echni-
corum az az T udományos lvle~terfz6könyv. Próba képen kéfzített~k 
Némelly Magyarnyelvizeretök, Buda, 1826.), amelynek az „Elö-
tudósítás"-a, kilenc regulája sokat mond a stilisztika számára is, 
és maga a szótár olyan feldolgozás, amely a magyart u dom á-
11 y o s i1 y e 1 v kialakításá.ban - ha megfelelően hatni tud -
fordulatot jelenthetett volna (vö. Terestyéni: MNy LIIl, 21.). 

8. Verseghynek nem hiába volt eszménye a hatásos stílus. 
Ő maga - mjnt valamennyi (filozófiai, irodalmi, nyelvészeti, 
retorikai, poétikai, metrikai, stilisztikai stb.) elvét, nézetét - ezt 
is alkalmazta a gyakorlatban. Írásai - beleértve a latin nyelvű
eket is, minthogy azok szintén magyar gondolkodásmódot 
takarnak - mindig logikus felépítésűek és a kellő mértékben 
cHdaktikusak (szinte azt a benyomást teszik, mintha egyetemi 
katedráról hangzanának el), ugyanakkor rendkívül gördüléke-
nyek, színesek, változatosak. Csak egy példát! Vajon ellen lehet-e 
állni a következő érvelésnek és eUSadásmódnak~ „ ... ne nézzük 
az anyany{flvet hiú bálványnak, mellyet ~z eggyik a' homály9s 
régiségekbül, a' másik az idegen nyelvekbül, ez saját képzésébül, 
amaz hazánknak külömbféle fzugaibúl, némellyik a' betyáros 
befzédnek czikornyáibúl kölcsönözöttfótokkal, pillangókkal, fattyú 
gyöngyökkel felpiperéz, mintha csak arravaló volna, hogy ha-
Izontalan fzépségeiben gyönyörködgyünk, vagy hogy hiú ragyo-
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gásával dücsekedgyünk. Nézzük inkábh a' nemzeti csíncsítás' 
nemes efzközének , nyrmozzuk ld foh·éges czéll~·ét . hassunk be leg-
rejtekebb belsejébe, visgállyuk meg csak neki tulajdon tenné-
Izetét, 's tanúllyuk ki ennek verzérlése fzerint alkalmasságát ama' 
tulajdonságokra, mellyek czéHyának elérésére Izükségképen meg-
kivántatnak." (Magyar Grammatika. 35 - 6.) 

Végül tegy ük fel a kérdést : Verseghy nézetei - benne a stilisz-
tikaiak - é r v é n y e s ü 1 te k - e, kifejtették-e az értéküknek 
megfelelő hatást? Bár igazat adhatunk Benkő Loránd meg-
á llapításának, amely szerint „Természetesen saját korának is 
voltak nyelvi tekintélyei: K azinczy, P étzeli, R évai, Versegi stb. 
akiknek műveit igen sokan forgatták és tudatosan okultak belő
lük" (Felvlr 303), mégis azt kell mondanunk, hogy mindez 
inkább csak az irodalmi nyelvi hatására vonatkozik, mert amint 
„tudományos munkássága és tanítása Révai és Kazinczy tekin-
télye miatt életében nem vagy alig kaphatott megfelelő értékelést 
és elismerését" (Terestyéni : i. m.), ugyanúgy korántsem számol-
hatunk műveinek, nézeteinek a föltétlen kívánatos hatásával. 
Sajnos, a Verseghy elismerését, hatását illetően később sem 
következett be igazán döntő fordulat. 

Van tehát tenn ivaló bőven! Dolgozzuk fel az érintett tudomá-
nyok szemszögéből műveit, tárjuk fel egész munkásságának érté-
keit, hogy ez a korának egyik Jegelőrelát6bb, legreálisabban 
érzékelő költő-tud6sa (egyébként nem az ortol6giát képviselte, 
mint ahogy Csetri Lajos írja : i. nL 59.) a maga emberségével, 
példaadó nyelv- és munkas zeretetével, valamint ma is hasznosít-
ható számos eredményével végre valóban kifejthesse hatását. 

927 





SZEGEDY -MASZÁK MTHÁI.Y 

A XVlII. SZÁZAD VÉGI MAGYAR K ÖLTÉSZET 
FŐBB TÍPUSAI 

„A Tisza. és Duna. már Ádámtul ÍCJt"'"'ll ~ 
S öszveölelkezvén úgy válnak nagy P~ 
~ te azokat papirosgáttal válaszrod el éi:-.e? 
Öszverohannak azok gátat s gátlót ~„ 

(Berzsenyi: Egy jilclr~ 

Nem éreziük magunkat hivatottnak arra, hogy beleszóljnn}>. a 
magyar irodalom korszakolásába. A történetírás azonban ~
mely fejlődéskép megrajzolását ig~nyli, ez pedig ~
képpen maga 1}.tán vonja az irodalmi folyamat tagolását. Fel-
tételezésünk szerint Faludival a magyar költészetnek olyan ~
kasza kezdődött, mely csak az ifjú Vörösmartynál zárható le. 
mert az ő érettebb költészetéig alapvető minőségi vált-0zás nem 
következet t be, sem a költői létértelmezésben, sem a nvehi me!:!:-
formálásban. Mivel a barokk korszak nálunk (elsekélye8edett for-
mában) rendkívül hosszúra nyúlt, a reneszánsz előzményekre épn ó 
klasszicizmus normatív létszemlélete és poétikája és a klassziciz-
mus zárt rendszerét felbontó ellenhatások egyidőben érvényesül-
tek. Íróink egyszerre tanulták meg azt, hogy az embernek tőle 
függetlenül megszabott helye van a létezés láncolatában, és azt, 
hogy az emberi lét lényegét nem ilyen objektív hierarchia, hanem 
az önmagán belüli szubjektív világ adja meg. Éppen ezért nálunk 
a klasszicizmusnak még csak megközelítően tiszta formáját is lúába 
keresnők. E korszak tehát viszonylagosan önálló . .Az angolokéhoz 
és a németekéhez képest a xvm. század végi magyar költészet 
megkésett a fejlődésben. A végesben megnyilvánuló végt elen 
romantikus látomása és a hozzá társuló szerves metaforikus 
szerkezet későn jelent meg: csak A délsziget és az Elősz6, illetve a 
Felhők, a T ü.ndérálom és Az apostol cáfolta meg az előző század 
végén írot t versek létértelmezését és formáját. Ez a megkésettség 
azonban csak két nagy nyugat-európai nemzet költészetéhez képest 
állíLható. Csokonai és Berzsenyi legjobb költeményeiben mélyebben 
érti Rousseau ontológiáját, és inkább eljut a burkolt jelentésú 
metaforák a lkotásáig - Herder és Goethe ezt vélte a költészet 
lényegének - , mint Chénier vagy Delille. 

A X Vill-XIX. század fordulóján egyetlen költőnk sincs, ki 
olyan szerves, megbont hatatlan szerkezetet tudott volna létre-
hozni, mint legjobb műveiben Vörösmarty és Petőfi, vaigy akár 
csak közel olyan nagyszámú gondolatilag mély költemé1lyt alko-
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tott volna, mint Arany. Nem lehet eléggé hangsúlyozni e 
három nagy költőnk magányosságát : teljesen hiányzik mögü-
lük a másodrangú tehetségek sor!l(, a különbség még Tompa, sőt 
Vajda és Arany között is több fokozatnyi. Egészen más képet 
ad a korábbi időszak. E gyetlen költőt se találunk, ki a későbbi 
nagyokhoz mérhető lenne, viszont Csokonai és Berzsenyi mögött 
minden fokozatoan szépszámú költő van, s közülük némelyik 
filozófiai (Bessenyei, Ányos, Ungvárnémeti Tóth) vagy nyelvi 
tekintetben (Faludi, Baróti Szabó, Fazekas) majd akkora érdek-
lődésre tarthat számot, mint a két legjobb költő. A különbség 
mellett azonban a folyamatosság is érvényesül a következő idő
szakhoz képest: a XVIII-XIX. század fordulóján jön létre az a 
költői dikció, az eleve költőinek ítélt szavaknak az a tárháza, 
mely - Vörösmarty és Petőfi nagy verseit leszámítva - egészen 
Adyig érvényben · maradt. 

A költői vilft(!klp 

Az én é.<1 a nem-én viszonya 

Elsősorban a párját ritkító nyelvi és komponáló erő indokolja, 
hogy a fejlődést Faluditól számítsuk , s nem Bessenyei körétől , 
abban a p illanatban, amikor nem általában kultúránk, még csak 
nem is irodalmunk, hanem a költészet viszonylagos önmozgással 
is rendelkező folyamatát vizsgáljuk. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy a századforduló költő i ontológiájának alaptétele: az én külső 
és belső életének mint látszatnak és valóságnak a szembeállítása 
már az ő költészf1tében is megtalálható ( Kisztó ének, Az erdő, Re-
mete), burkolt lehetőségként tehát már az ő létértelmezésében 
benne rejlett az, amit utána hihetőleg először Orczy fogalmazott 
meg - ő viszont már feltehetően Rousseau hatására. Orczy - a 
karteziánus racionalizmussal ellentétben - azt állítja, hogy nem 
a világ, hanem önmagam megismerése a legfőbb feladatom, a 
bölcsesség szemében nem az ismeretek kiterjedtségét, hanem mély-
ségét követeli meg, mert az „ember magának mégis legfőbb titok " 
(Bessenyei Györgynek 1772. I. 10). A magyar költők közül aligha-
nem Orczy tette a legnagyobb hatá.st Bessenyei gondolatvilágára. 
Bessenyei költészete nem különül el értekező prózájától, annyiban 
nagy elődjére, R ousseau-ra emlékeztet, hogy nem tesz különb-
séget műfajok között, e tekintetben semmibe veszi a klasszicista 
poétika előírásait. A létezés nagy láncolatának jogosultságát nem 
vonja kétségbe, de nem belenyugvást tanít, hanem az ember 
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helyzetének a keservéről ír. Ámyékhoz hasonlítja a külvilággal 
érintkező embert, s a belső nyugalmat tartja legfőbb értéknek. 
A tudós szerinte éppen abban különbözik az átlagembertől, hogy 
felismeri, mi a látszat és mi a való, azaz hogy „öanön gondolatai-
nak s érzéseinek törvényeiben minden ember egy egész világ 
magának" (Az elmének hánykodásairul). Míg a klasszicista kor a 
létezés nagy lánr.olatával analóg társadalmi hierarchia tagjaiként 
írta le az embereket (Tom Jones}, addig Bessenyei az ember 
egyetemes belső természetéből kiindulva minden embert egyenlő
nek lát. Ez a gondolata képezi majd Csokonai létértelmezésének 
kiindulópontját. A belső emberi lényeget Bessenyei az érzékeny-
ségben jelöli meg, mely a korban adott asszociációs kört jelentett, 
s így meghatározta a költészet alapszókincsét. Mivel Faludi és az 
ifjú Vörösmarty között a Locke-tól Hume-ig és Alisonig, Christian 
Wolfftól Moses Mendelssohnig változó formában megfogalmazott 
a.c;;szociációs elmélet képezi a magyar költői dikció alapját, ez 
időszak magyar költészete a klasszicizmus és romantika köz·ötti 
érzékenység korának felel meg. 

Az érzékenység korának költészete részben azért kisebb esz-
tétikai hatású, mint a klasszicizmus vagy a romantika nagy művei, 
mert képtelen volt összefüggő poétikát létrehozni, központi kate-
góriája a korszak rendkívül bizonytalan lélektani feltételezéseinek 
megfelelően kibékíthetetlen ellentmondásokkal telítődött. Előre
mutató gondolata mellett Rousseau hatására Bessenyei is eljutott 
ahhoz a gondolathoz, mely a századforduló legrosszabb költészetét 
hívta életre nemcsak nálunk, hanem egész Európában. Az érzé-
keny szív és az okoskodó értelem szembeállításából arra következ-
tetett, hogy a világ egyedül intellektuális ellenőrzéstől mentes 
érzelmi átéléssel ismerhető meg (B. Orczy ő nagyságának 1773. 
V. 1, Barcsay kapitánynak 1772. II. 3. Az elmének hánykodásairul, 
Az irigy elmérül). A poétika nyelvére lefordítva ez annyit jelentett, 
hogy a költemény akkor és azért jó, amikor és mert őszinte 
érzelmet fejez ki. Bessenyei az önkifejezést tekinti célnak, azaz 
A boldog szerelem mögötti poétikai felfogást hirdeti meg, a fájdalom 
gyönyörét tartja a legmagasabb rendű kifejezésre váró érzésnek. 
Már ő is a magát véresre síró fülemüléhez hasonlítja a költőt 
(Barcsay kapitánynak 1772. II. 3), mint később Shelley, Musset és 
- fejlődésének korai szakaszában (V. S. -né emlékkönyvébe 1844), 
majd átmeneti kitérője idején, az Admján Boldizsárhoz szóló köl-
teményben - Petőfi. 

A költő Bessenyei rendszeres világmagyarázat igényével lépett 
fel, de az érzéki-érzelmi viszonylagosság, a „mennyi Ember, 
annyi törvény" (A lélekrül, El-ragadtatás) gondolatát nem tudta 

59* 931 



egységbe hozni a létezés nagy láncolatáról szóló felfogással. Barcsay 
is ellentétes kísértésekkel néz szembe: a környezetéből kit.örő Nagy 
Sándor saját személyiségének egységét veszítette el, a hordólakó 
Diogenész az öntükrözésben megfosztotta magát az emberi érint-
kezéstől (Bessenyei Györgynek 1772. II. 15). Példájukból okulva 
az embernek a külvilág és a szubjektum egyensúlyát kell keresnie. 
Ba.rcsay tehát olyan egyensúlyt keres, melyet a Sturm und Drang 
utáni Goethe fejezett ki a nagy költészet szintjén. Barcsaynál 
azonban ez az egyensúly semmiféle feszültséget nem rej t ma.gában, 
sztereotip sztoicizmushoz vezet. A magyar költéi>zetben hihetőleg 
ő nyitja meg azoknak a sorát, kik az emberi ént a nem-én tenge-
rén hajózó sa.jkáanak ábrázolják. 

Mivel Osokonaiig senki sem fejlesztette tovább Bessenyei gondo-
latait a magányról, a századvég költői létér telmezése a fáj-
dalom gyönyörét élvező fülemüle új és a vihart tűrő sajkás régi 
közhelyét variálta.. A kettő közül a régibb közhely hívta életre 
a jobb költészetet. Ányos a külvilágot jelentő hullámzó tengert a 
szüntelen változás metaforájáv{i tette, s a szüntelen változással 
szemben i kiszolgáltatottságot látszatként értelmezte. A valóságot 
számára tisztán a lelki életként fe lfogott túlvilág jelenti. Lét-
értelmezésében Descartes, a keresztény újplatonisták és Rousseau 
együttes hatása figyelhető meg. Az emberi természet lényegének 
azt a szabadságot tartja, mellyel a véges testben lakozó lélek 
képes a. végtelen megsejtésére - ezen a ponton Rousseau-t követi, 
éles ellentétben a felvilágosodás minden más képviselőjével, sőt 
nálunk ő az első, aki megelőzi a romantikus epifánia látomását 
(vö. Az isteni gondviselés című versét Petőfi: A csillagos ég című 
költeményével). Ányos az els() költőnk, k i az ember szoronga-
tottság feletti szüntelen aggódását kifejezve burkoltan felveti a lét 
traigikus-ironikus értelmezésének á lehetőségét, mely a következő 
időszakban uralkodóvá válik Vörösmarty és Petőfi kései verseiben, 
illetve feloldottabb formában Aranynál (pl. A z örök zsidóban): 

Mit használ olly öröm, hol szüntelen félünld 
. . . bár volna olly áldott helye~ke 
E' roppant Világban vagy egy szegletetske, -
Hol aggódás n~lk.W lennén~ szerentsések, 
( Bartscti kapitány úrnak. Elefánti 1·emeteségemból, Sz. Jak . 

hav. 17dik nap 1782.) 

Ennek a lehetőségnek a kibontásához Baróti Szabó is közel kerül, 
mikor a sztoikus ént olyan külviliíglm helyezi, hol minden sebesen 
önmaga ellentétébe fordul át.: 
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Melly vala tegnap előtt méz, leszen holnap epe. 
(Tisztelendő Horváth Mihály úrhoz) 

Baróti Szabó a későbbi verseiben elégiával oldja a tragikumot; 
Batsányi éppen ellenkező irányú utat jár be. Eltérő fejlődésvona.
luk Arany és Petőfi különbségére emlékeztet. Batsányit a körülmé-
nyek késztetik arra, hogy alapveWen derűlátó létértelmezéstől a kül-
világ démonikusságának a felismeréséhez jusson. Míg Rousseau-é 
csak r észben, az övé teljesen k6nyszerű magány, az áldozat, a 
bCínbak magánya. A nagy svájci íróval ellentétben ő nem képes 
magában feltárni olyan világot, mely kárpótlást nyújthatna. 
Későbbi verseinek modalitása ezért a beteljesületlenség okozta 
keserilségé. 

A tragikus felhangokkal társuló sztoikus létértelmezés terem-
tett jelentős költői értékeket a x v:m. száza<! utolsó évtizedeiben. 
A szentimentalizmus viszont ebben a korai időszakban még alig. 
Érthető ez, hiszen kevés ennyire alapvetően hamis poétikai fel-
fogá.a képzelhető ·el. E gondolat korai megvalósítói közül még a. 
provinciális Gvadanyi a legjobb költő, elsősorban elbeszélő techni-
kája r évén . .A falusi nótárius egészének az a kulcsjelenete, melyben 
a főhős tulajdon fiával szem besítődik. Hol áll ebben a jelenetben a 
költői én~ Erre a kérdésre nem lehet választ adni, mivel a néző
pont egészen eddig a részig a nótáriuséval volt azonos. Annyi 
megállapítható, hogy maga a nótárius minden intellektuális 
tevékenységet elítélendő látszatnak mjnősit, teljesen következe-
tesen, mert akkor, amikor a juhásszal találkozik, azt is felismeri , 
hogy saját latin nyelvű beszéde éppúgy elvetendő kendőzés, mint 
a teátrum. Azt az emocionális eredetű agnoszticizmust képviseli, 
mely a magyar szentimenta lizmus egészére jellemző. Ebben a 
tekintetben Gva.dányi hőse nem különbözik Daykától, ki az értel-
met és az érzelmet szembesíti egymással, és az érzelemnek ad iga-
zat, sőt Kazinczytól és Virágtól sem. A korszak fontosabb költői 
közül e két utóbbi érdemel legkevesebb figyelmet. A sztoikus és 
szentimentális közhely az ő művükben békésen megfér egymlIBsal, 
mert egyiket sem fej lesztik tovább. Nyilvánvalóan közelebb áll-
nak a azentimeotalizmus hoz: Kat.tinczy minduntalan itz Éde.s kín-
ról ve1·tsel, s közhellyé la.posítja Rousseau gyerekkor-kult ul!zát, 
melyet Wordsworth nagy ódában tudott átértelmezni. Virág pedig 
a szív és az ösztön kfaárólagos dicséretével Kisfaludy Sándort és 
Ungvárnémeti Tóthot előzi meg. 

Kazinm:yval és Virággal Kisfaludy Sándort kell szembeállíta -
nunk, ki példát adott arra, hogyan lehet lapos közhelyekből egy-
i:;éges gondolatvilágot szervezni, mely több 1a részek balmazánál. 
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A széphalmi mestert és A kesergő szerelem költőjét a korban ellen-
feleknek tartották. Valójában hasonló rendi szemléletet és poétikát 
vallottak. Abban térnek el egymástól, hogy Kisfaludy Sándor nem 
j~lentéktelen szerelmi lírájához képest a kitűnő prózaíró Kazinczy 
(igaz, a prózában Kisfaludy Sándor sem volt épp hitvány) költé-
szete nem jelentékeny esztétikai hatású. 

A boldog szerelemben az élet az éléssel állítódik szembe, s ez 
utóbbi azt jelenti, hogy a látszat-nagyvilágot önmagam belső 
világából kitekintve úgy szemlélem, mint saját lelkem kivetítő
dését. 

Egy fa boltos árnyékában, 

Ott pipára gyújtanj, 
S némán - lát ni, hallani. (V. ének) 

Nagy Sándor és Diogenész szembeállítása itt is szerepel (169. dal), 
de már egyértelműen az utóbbi javára. Kisfaludy Sándor felfogása 
kiindulópontjában közelebb áll a romantikus felfogáshoz, mint az 
eddig számbavett költőké. A mély érzelmet tartja a legnagyobb 
emberi értéknek, mert az „Csak magához hasonló" (A kesergő 
szerelem. 93. dal). 

A ~zerelem örömei 
Legvalóbb tulajdonink ; 

Mert nem idő- vagy sorsként van 
Mind ezeknek járások; 

H anem bennünk önmagunkban 
Vagyon az ő források; 

Minden egyéb ... 
Nem tulajdon, csak kölcsön, 

(A boldog szerelem. 55. dal) 

A költő a gyerekkor hoz mint tisztán emocionális állapothoz fordu l 
nosztalgiával. K ortársai közül alighanem ő az egyetlen, Jd felveti 
az érzelem és az erkölcs összeütközésének a kérdését: a Sátán 
érzelmet felkavaró szépségére és Lovelace-ra utal, Sade és Byron 
satanizmusának richardsoni előképére (A boldog szerelem. 28. dal). 
A kesergő szerelem lírai énje úgy élvezi a fájdalmat, hogy közben 
a bíln szépségének a gondolatát is felvillantja. Sőt, még annak a 
veszélynek a lehetőségét sem zárja ki, hogy a csak emocioná,lis 
élet az élőhalott á llapotába juttatja az embert: 
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Az életet sokallni, 
És nem tudni meghallni . 

(A kesergő szerelern. 128. dal) 

Ezen a ponton K isfaludy Sándor tagadhatatlanul Vajda létértel-
mezését előlegezi. A boldog szerelemben viszont már nyoma sincs e 
kibontat lan kezdeményezéseknek, s a rousseau-i ontológia szenti-
mentális eltorzít ása kristálytisztán jut érvényre. A beszélő a min-
denkori jelen korlátlan , de csak emocionális k iélését sürgeti - a 
Szendrey Júliához írott versek némelyikéből t árul elénk hasonló 
létértelmezés, mely versek nem tartoznak Petőfi költészetének 
csúcsai közé. 

A nap, mely ma homályba dül, 
Holnap nern lesz, - más j6 fel. 

(A boldog szerelem. 11 7. dal) 

Nem lehet t agadni, hogy a szentimentalizmus Csokonai költé-
szetében is minduntalan kísért. A Lilla La Harpe-tól vett mottója 
mintha A boldog szerelem énekesének a felfogását összegezné: 

„J'obéis a mon coeur, j'obéis au délire, 
Sans étude et sans soin. 

Au tribunal des arts je craindrais le censure, 
Je chante ici pour moi, je chante la nature, 

Et je l'ai pour t émoin. " 

Még érett költészetében is akadnak részletek, hol a lfrai én semmi-
ben sem marad el Himfy mögött az antiintellektualizmus hangoz-
tatásában. 

„A szív emel, az ész lesijjeszt. " 

- írja A bátortalan szerelrnesben. A tétele halhatatlanságában vadig 
így fordul az állatokhoz: 

„ Ti a természet szülöttei vagytok, 
S egy illy édes anyát soha el nem hagytok: 
De mi az erkölcsnek, e száraz dajkának, 
S az észnek, e tőlünk vállalt mostohának, 
Hideg int ésein makacsulva járunk, 
A nyert jót megvet jük s képzelteket várunk. " .( 11.) 
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A pesti dicsőség című költeményben Csokonai nem sokkal kevésbé 
érzéketlennek bizonyul a városi élet nyújtotta emberi érintkezés 
jelentőségével szemben, mint Gvadányi nótáriusa. A fájdalom 
gyönyörét közhelyként gyakran emlegeti ( Á rpádiász, Édes keserű
ség, Keserédes). A jelenben élni kísértése azonban nála már idéző
jelbe kerül, az olvasó cselekvő válaszát hivatott kiváltani (Miért 
ne innánk?}, mint később K ölcsey és Vörösmarty bordalaiban. 

Csokonai világképének közhelyes alkotóira azért koll fe lhív-
nunk a figyelmet, hogy ne feledke.zzünk meg róla: az ő viszonylag 
terjedelmes életművének zöme nem magasabb szintű Hünfy dalai-
mU. Abban a műveiben, melyekkel messze maga mögött hagyta 
elődeit és kortársait, az ember útját körforgásszerűnek tünteti 
fel : az élet egy eredeti állapotból új állapotba vezet, majd vissza-
fordul a kiinduló helyzetbe. A gyötrő kérdés: e két állapot közül 
mely ik a látszat és melyik a valóság. A kezdetet és a véget a ma-
gam-nem-tudás éjjelének minősítené, de úgy látja, földi létünk is 
álomlét, az ember itt is olyan gólyához hasonlít, mely nem repül-
het. A kiszolgáltatottság jelképe A lélek halhatatlanságában már 
A rab gólyát vetíti előre. Csokonai úgy kezdeményez, hogy közben 
mindazt összegezi, amit legjobb elődei állítottak az ember létéről. 
Lehet-e valóság e földi lét, mikor alapvetően beteljesületlen 
íme Batsányi kérdésfeltevése: 

... karjaim kinyulnak, 
De csak sovány homályba hullnak; 

(Még egyszer Lillához) 

Az evilági létet szüntelen átalakulás jellemzi - Ányos és Baróti 
Szabó tétele a Csokonai legjobb műveire jellemző egységes létér-
telmezés részeként kapja meg igazi jelentőségét. Az ő költészeté-
ben a jelentésegységek folyvást átalakulásban vannak: az ágy 
koporsóvá, majd csónakká változik (Tiidőgyulladásomrót), s a 
magány - az asszociációs elmélet törvényei szerint - kiterjedt 
fogalom kör tagjaival azonosul (bölcs /poéta, félelem fbú /unalom/ 
nyugalom, érzelem, erkölcs, őszinteség, végtelen, á lom, halál: 
A magánosságlwz). Csokonai végül is - nagy angol kortársához, 
Blake-hez hasonlóan - kétféle létértelmezés között habozik: 
már-már eljut ahhoz a gondolathoz, hogy a földi létben a valóság 
és látszat dialektikájának érvényesülését lássa: ennek jelképe a 
karnevál, Pope játék-szimbólumának továbbfejleszt ése, de mind-
untalan v isszatér a test és lélek keresztény neoplatonikus szemléle-
téhez. A cUalektika teljes meglátása gazdaigabb tört6netfiloz6fiai 
élményt és ismereteket tett volna szükségessé. Kezdeményezése 
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így is rendkívül fontos, hiszen a dialektika költői megfogalmazáaát 
kortársai közül csak a legnagyobb: Goethe tudta megvalósítani . 

Csokonai összegezés után gazdagította költészetünk gondolati-
ságát; Berzsenyinél a szokatlan kiindulópont volt ugyanennek elő
feltétele. Kortársai közül Fazekast leszámítva ő az egyetlen, ki 
ellenállt a szentimentalizmus hullámának, ezért lehetett a magyar 
romantika előfutára. Alapvetően a racionális világfelfogás híve 
volt (L I!Jpisztola Kazinczy Ferenchez), s bár Csokonaival együtt 
hirdette, hogy az embert szabadsága különbözteti meg minden 
más lénytől, az emberi érintkezés fontosságát is hangsúlyozta 
(Vitkovics Mihályhoz). A felvilágosodás korában ő az egyetlen 
magyar költő, ki Rousseau és Diderot tanítáaát az emberi termé-
szetről nem szembeállította, hanem összekapcsolta. Kétféle moz-
gást látott a létben: egyrészt a külvilágtól a szubjektum felé 
irányuló lassú folyamatot, mely a be nem teljesüléshez vezet: 

Ithakám partját elértem: 
S ab, hazámra nem ismértem ! 

(Életfilozófia) 

Költeményeinek egy része létértelmezésében az Arany-elégiákéYal 
analóg. Vannak azonban olyan versei is, hol a kívánt annyira 
eltávolodik, a nem kívánt oly közel kerül (Ohloe II, Az örömhez), 
az út olyannyira útvesztővé válik (Egy hivtelenhez), hogy a szub-
jektumot a teljes hiány érzete tölti el : A közelít6 tél létértelmezése 
A puszta, télen világképének egyik összetevőjét előlegezi. Az én azon-
ban nem kizárólag elszenvedi .létét, hanem meg is alkotja az őt körül-
vevő világot (Himnusz Keszthely isteneihez), s a kétféle mozgás 
mindig egyszerre érvényesül ( Amathus). Berzsenyi tehát más kiin-
dulópontból, de ugyanúgy a dialektika megsejtésébez jutott közel, 
mint Csokonai. 

Vörösmartyig már egyetlen költőnk sincs, ki annyira egységes 
és önálló létszemléletet alakított volna ki, mint ők ketten. Fazekas 
tétován habozik egy régebbi és egy újabb felfogá.6 között. Csokonai 
közvetlen hatására ír az emberi szabadságról és a képzelet terem-
tőerejéről, de nem jut tovább a, lélek és a test merev szétválasz-
tásánál. Még túlságosan elevenen él benhe a létezés láncolatáról 
szóló elképzelés, a felvilágosodás determinista ágában is ennek 
támaszát látja. Míg Berzsenyi legjobb verseiben, illetve versrész-
leteiben a kezdeményező Vörösmarty számára egyengeti az utat, 
Fazekas létösszegző verse, a Kalendárium magyarázatja után ser-
kent gondolatok, elégikus-sztoikus modalitásával a visszatekintő 
Arany előkészítője. 
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A konzervatív szemléletű Fazekassal éles ellentétet képez Ung-
várnémeti Tóth, az egyetlen korabeli magyar költő, ki feltehetően 
jelentős filozófiai olvasottsággal bírt. Teljesen elfogadta azt, amit 
a francia materialisták a lélekről tanítottak: 

Én pedig azt tartom, hogy az én Természetem épen 
Semmi sem, (érteni kf'li, mit mondok) mint csupa újabb, 
'S régi szokás, mellyet vagy Dajkám ; vagy Nevelőim ; 
Vagy Helyem, Állapatom; vagy némelly lelki Barátim ; 
Vagy pedig a Könyvek, mellyek kezeimbe akadtak; 
Vagy H onnom maga; vagy Honnom törvénye, szokása; 
Vagy Nyelvem; vagy a.z Iskola rajzoltak előmbe. 

(A' szép lelkű Kazinczyhoz) 

Mi sem bizonyítja jobban azt, hogy a költői létértelmezés viszony-
lag független a filozófiától, hogy e Magyarországon kivételszámba 
menő egyértelmű mechanikus materializmus a Kisfaludy Sándoré-
hoz közelálló költői létfelfogáshoz vezetett : mivel az emberi lélek 
külső hatások puszta halmaza, az énnek egyetlen feladata lehet, 
a rajta kívül i dolgok korlátlan befogadása. Kisfaludy Sándor 
mellett Ungvárnémeti Tóth v olt az antisztoikus szentimentaliz-
mus legmaradéktalanabb megvalósítója. 

K ölcsey, ki értekező prózájában részben átvette és továbbfejlesz-
tette, részben bírálta a romantikus esztétikát s világszemléletet, 
költészetében sokáig a sztoikus és a szentimentális felfogás között 
ingadozott, majd főként az elidegenedés (Vész, Átok), illetve a 
semmi (Talányok. VID.) értelmezésében közeledett Csokonainak 
és Berzsenyinek a romantika irányába mutató kezdeményezésé-
hez. füsfa.ludy K ároly viszont feloldotta az idegenség érzését, az 
ő vándora PetőfiJúlia-verseit idézi, mert számára az elidegenedés 
a révbejutás előtti átmeneti léthelyzet (A vándor). 

Az 1810-es évek költői közül egyedül Dukai Takách Judit az, 
aki kísérletet tett rá, hogy közvetlen elődeinek gondolatait sajátos 
egységbe hozva értelmezze át. Az ő költői énje nem tud belenyu-
godni a jelenbe, mert azt mindenütt beteljesületlennek látja. 

Még ki sem nyílt bimbóm, már el van hervadva. 
( V ígasztalás) 

I steni kéz helyett valamely elidegenedett démonikus erő hatását 
látja a világban, mely megakadályozza, hogy akár egy pillanatig 
is kielégültnek érezhessük magunkat : 
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Így tépi a szélvész rózsák leveleit. 
Ha szakaszt,ásokra kin;~jtjuk kezünket; 

(Tölcsányi Csánky Zsófia kisasswny sírhalmánál) 

Mivel idegen üresség vesz körül, s a túlvilág egyre bizonytalanabb-
nak tűnik -

Az egész természet nem más , mint egy holtat elrejtö 
Néma temető. 

(Átél) 

- önmagamba kell fordulnom, hogy megtaláljam létem igazolását, s 
magamat kell kisugároznom a világba, így tudom azt ehiselhető,é, 
ismerőssé tenni. Dukai Takách a művészetekben, pontosabban a 
poézisben és a zenében látja a szubjektum kisugárzását a világba. 

Dukai Takách összegez, de nem lép előre a fejlődésben. , -ilág-
szemléletének eredetietlensége nyilvánvalóan összefügg n~~elne
remtő képességének viszonylagos hiányával. Sorsa látszólag Baróti 
Szabóéra emlékeztet, amennyiben pályája második szakaszában, 
a 10-es évek második felétől költészete hirtelen nagyot hanyatlik. 
Annyiban különböznek egymástól, hogy Dukai Takách sohasem 
érte el a korábbi költő nyelvi erejét, s alighanem ez okozta, hogy 
későbbi, jórészt alkalmi verseinek lapos didaxisa színvonalban 
messze elmarad Baróti Szabó leggyengébb költeményei mögött. 

Vörösmarty az a költő, ki már nem az elődök gondolatait pró-
bálja egyéni módon rendszerezni, hanem alapvetően új világlátást 
alakít ki. Az ő fejlődése aCsokonaiét ismétli meg magasabb szinten: 
a korábbiak összegezése után sikerül önálló képet alkotnia az em-
beri létről. Rousseau elidegenedés-felfogásából a XVill - XIX. 
század fordulóján Csokonai és Berzsenyi értett meg a legtöbbet, 
- az első a rendi hierarchiához képest kívül álló társadalmi hely-
zete, a második a hagyományos magyar nemesi életmódtól való 
elidegenedése következtében - , az elképzelés egészét azon ba.n csak 
A z emberek és Az apostol költője tudta lefordítani a költészet nyel-
vére. Ennek okát könnyű meghatározni: Vörösmarty és Petőfi a 
Jegkorábbí magyar költők, akik birtokában voltak a romantika 
fiJozófiai lényegét alkotó történet-bölcseletnek. 

Összefoglalva : a XVIII-XI X. század fordulóján a magyar köl-
tészetben a létértelmezésnek két, sztoikus és szentimentális típusa 
érvényesül. A korszak annyiban előzi meg a következőt, amennyi-
ben felveti az elidegenedés kérdését és a dialektikus létértelmezés 
lehetőségét. 
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Történetfelfogás 

A XVIlI. század második felénél korábban csak múltszemlélet-
ről lehet beszélni a magyar költészetben, filozófiai értelemben vett 
történetszemléletről nem. Ez egyáltalán nem jelent megkésettsé-
get, sőt a XVITI-XIX. század fordulóján a történetiség a kelet-
európai költészetekben sokkal inkább központi szerepet töltött 
be, mint a francia vagy angol irndalomban. 

Történetileg is értelmezhető fejlődésfolyamatok ábrázolásával 
már Faludi eklogáiban találkozunk, ő azonban ezeket a folyama-
tokat még nem hozza kapcsolatba egy-egy adott nemzet történel-
mével. Bessenyeinél a történetfelfogás már kétségkívül konkré-
tabb, de egyúttal ellentmondásosabb is. A felvilágosodás korának 
kelet-európai költője dilemmával kénytelen szembenézni: egy-
részt fel kell fedeznie azt a nemzeti múltat, melyet a nyugat-
európai költők már régen lefordítottak a maguk nyelvére, más-
részt vfazont le kell lepleznie a régiség babonáit. Ma, amikor 
annyi szó esik a felvilágosodás történeti gondolkozásáról, talán 
nem haszontalan ennek a történetiségnek a korlátait hangsúlyozni. 
Bessenyei, Dayka, Kazinczy feltétel nélkül elvetendő babonának 
minősítette a távoli múlt szakrális és rituális gyakorlatát, s ez a 
gondolat még Berzsenyinél is kísértett. Pedig Schelling már a szá-
zadfordulón kezdeményező erejű lépést tett a kultikus tevékeny-
ségek összességének történeti értelmezése felé. Következtetéseit 
nálunk csak A délsziget már romantikus költője fordítja le művészi 
nyelvre. Őelőtte egyedül Csokonai tesz kísérletet a val Iá.sok törté-
neti átértelmezésére, Az álomban, rna.jd A lélek halhatatlanságában. 
Az estve és a Konstancinápoly azonban jelzi, hogy még őrá is hatott 
a felvilágosodás történetietlen valláskritikája. Kezdeményezése 
így is jelentős, határozottságban csak Smart és Blake kivételes 
törekvése mögött marad el. 

A kelet-európai irodalmak sajátossága, hogy a XVIII. század 
második felétől döntő hatásként érvényesü l bennük az a nemzet-
karakterológia, melyet Temple, Montesquieu , Rousseau és Her-
der alapozott meg. Kétségtelen, hogy a. magyarság nemzeti jel-
Jome már a Jagelló-kor íróit (pl. Werbőczit) is foglalkoztatta, de 
az egységes történetfilozófiai háttér ekkor még teljesen hiányzott, 
s így nem vetődhetett fel a nemzeti jellem és a világtörténelem 
közötti feszültség kérdése. A történetfilozófiai alapozású egységes 
nemzetkarakterológia még Bessenyeinél sem tölt be fontos szere-
pet, Barcsaytól kezdve azonban minden költőnk ezt választja ki-
indulópontul , amikor a nemzet 6s a haladás viszonyának a kér-
dés6vel néz szembe. A uarodnyik 1:1zemlélet őstí pusát C vadányi 



műveiben szokás felfedezni, míg Németh László óta kísért az a vé-
lemény. mely Kazinczyt kozmopolitának bélyegzi. Az igazf:ág az, 
hogy a haladásnak a nemzeti jellem kileljesedéséYel való azonosí-
tása - a provinciális Gvadányi melJett a Kazinczy által agyondi-
csért Dayka éppúgy ezt a szemléletet vallotta, mint a radikális 
gondolkodású Szentjóbi S:.:abó, az antik mintákat feltétlenül tisz-
Lel(í Virág, sfü Fazekas is, vagy a két Kisfaludy - maga is bcho-
zol.L eilck Magyarországon. 8ohn. magyar költő nem gondolt. nem-
zeti jelleglink védelmére nzeWt,t,, hogy idegen gondolkodt'>k elhin-
let,ték volna a nemzeti jellemre vonatkozó gondolalnikal. (:,·adányi 
n6t{tl'iusa voltaképpen azért vádolja a széphalmi mestert, amiért 
Rousseau Nagy Pétert. 

Európa vagy önmagunk: az így felvetett dilemmát Ányos élte 
át a Jeggyötrőbben. (A' régi magya1· vise"letról.) Tőle eltekint•e a 
nemzetkarakterológiát komolyan vevő költők közül esak azok 
méltóak a figyelemre, akik előkészítették Széchenyi, Vörösmarty, 
Petőfi, Arany s Kemény történetszemléletét. Saját nemzeti jel-
lemünkben végzetes hiba van: ezt a gondolatot először Bn.róti Szabó 
fojezte ki költőileg, Egy' le-d6llt diófához című köziRmert vcrAében. 
Csokonai ezt a fogyatékosságot a körülményekben, földl'ajzi hely-
zetünkben próbálta fellelni ( Marosvásárlielyi gondolatok). I<iilcsey 
összekapcsolta ezt a két elképzelést (Rákos, Himnusz, Zrinyi dala, 
Kölrsey, Rebellis vers), közvetlenül előkészítve a nemzethn.lál gon-
dolatát, mely a magyar romantika. irodalmának legfontosabb fo-
galmi magjai közé tartozik. Annak lehetőségével már az erazmista 
történetírók is számoltak, hogy valamely külső csapás (a török 
hódítás) következtében a magyarok létét veszély fenyegeti, a 
nemzetnek mint lényegnek a belső kihalását azonban u. magyar 
költők csak a XVIII. század végétől tartották lehetségesnek. 

A nemzethalál legnagyobb költői, Vörösmarty és Petőfi azon-
ban már dialektikus egységben látták a magyarság és az emberiség 
történelmét. Ezt előkészítő kezdeményt csak Kazinczynál, Bat-
sányinál és Berzsenyinél találunk. Közülük a Kazinczyé részben 
elhibázott: alapvető érvet hoz fel, amikot· azt állítja, hogy a ma-
gyarság korábbi története nem szűkíthető le a nemzeti jellem ki-
bontakozására, de a rossz értelemben vett pragmatizmus hibájába 
esik, magát a történeti tudatot, Marx szavával az emberiség em-
lékezetét tagadja, amikor a történelmet egyformán elavuló elemek 
puszta soraként képzeli el ( Berzsenyihez). Sokkal messzobb menő 
Batsányi következtetése: ő nem abban látja a magyarság hanyat-
lását, hogy az idegen hatások eltüntetik sajátosságait, hanem attól 
fö l, hogy a nemzeti létnek olyan szintjén maradunk meg, melyen 
ml.ÍR 11emzetek mint nemzetek már tl'tljutottak (Levél egy régi vár-
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b6l). Lényegében ezt a gondolatot fejleszti tovább Berzsenyi, aki 
a belső halál (A mayyarokftoz II) okát ahhan Játja, hogy nemzeti 
:mj{i.lossága.ink megmerevednek, hi:inyzik liolőlük az energia az 
átiüakulásru. ( JJJpistola Kaz·inczy Ji'erenchez) . A nemzetjellemről 
szóló elképzelés a reformkorban fokozatosan elvesztette történeti 
szerepét: meghaladásának igényével márazorsz(tggyűlési követként 
follépő Köl cseynél is találkor.hatunk, később pedig a halolclali libe-
r;í.lis Kossu\,h (sőt, Madách is) rL felfog(ts egészét használhatatlnn-
nak nyilvánította. Ennek az átértékelésnek a kezcletei a XVIII -
XIX. század fordulójára nyúlnak vissza : előbb Barcsay, majd 
Fa.zekas a vitézi nemzet hagyományával a békés élet polgári esz-
ményét állította szembe s így a nemzet jellemét nem adottno.k, 
hanem ezután létrehozandónak tekintette. 

l\fjlyen általános törvényszerűségnek kell érvényesülnie a tör-
ténelemben? A felvilágosodás gondolkodóinak hatására a XVIH. 
s7.áznd végétől ez a végső következtetés is foglalkoztatja költőin
ket. Ha a dolgok fennálló látszatát megelőzte egy valóságként ér-
telmezendő természetes állapot, akkor ennek az eredeti áJlapotno.k 
11 törvényeit kell megkeresnünk, s őket kell érvényesiten i a jöv<'.íhen 
is. Ilyen érveléssel jut el Bessenyei 11 természetjog hoz: 

Gondolattal azt kívánom, hogy ami az enyim, más tőlem el ne 
vegye, és én nem vé~zem azt el mástól, ami az övé; 

( liJgy professzorhoz) 

A későbbiekben a természetjogot többféleképpen értelmezték. 
Batsányi, kinek szemlélete a magyar felvilágosodás radikális sza-
kaszában alakult ki, a természetjog érvényesülését üdvözölte, 
míg Csokonai, Martinovicsék elítélése után, már a természetjog 
megsértésének, a fanatizmusnak a megnyilvánulását ítélte el a 
francia forradalomban (Az igazság diadalma, A vitézkedő magya-
rokhoz). E változás nem pusztán a kelet-európai ideológiai fej-
lődés függvénye volt, részben a francia forradalom további ala-
kulásával magyarázható - erre bizonyság az, hogy Nyugat-Euró-
pában e két felfogás időbeli egymásutánban ugyanazon költéS, 
Wordsworth életművén belül megfigyelhető. 

A francia fonadalom kétféleképpen hatott a magyar költők 
természetjog-elképzelésére. Egyrészt arra tanította ()ket, hogy 
- Bessenyei példájára - ne a törvény konluét megvalósulását 
keressék, hanem annak általános megfogalmazására törekedje-
nek. A közhasznot normaként állító Fazekas képviselte a legtisz-
tábban ezt a magatartást. Mások viszont úgy vélték, hogy a ter-
mészetjog meghatározására nincs lehetőség, mert azt, hogy mi a 
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szabadság, nem lehet meghatározni, csak azt, mi nem szabadság. 
Yilágos, hogy e felfogás k~pviscléíi a feh·ilágosodás lermészetjo~ 
értelmozéséié>l a romantikus liberalizmus iránYába fordultak. A 
magyar költészet itt is a nemzetközi fojlődé.;t kÖvette. hiszen nyil-
vánvaló, hogy l\Iill a liberalizmus következetes >égige:ondolásakor 
a Wilhel?n M eisterre1 elindult fejlődést vette szemügyre. Kólcse~· 
és Berzsenyi ehhez a liheTalizmushoz tottc meg az első lépést akkor, 
amikor Napóleont az emberi szabadság ellensé~eként ítélte el. 
Kettejük közül Berzsenyi volt az, ki az angol fejlődé ·ben látta a 
követendő példát (Vandal bölcseség), éppen ezért ö több joggal 
tekinthette Széchenyit utódjának, mi nt a széphalmi mester. 

A polgári liberalizmus részben azért nem tudta megrnl&iltani 
céljait, mert kezdettől fog>a magában rejtette önmaga ellentmon-
dásait. J\fill, Széchenyi vagy Kemény szerfölött önironikus gon-
dolkodó volt. A fejlődés lehetőségét a magyar liberalizmus már 
születéso pillanatában megkérdőjelezte. Ányos - kit a ma!!yar 
Jil.>eralizmus legkoráhbi költői előfutárának tekintheliink -
Rousseau első d ijoni értekezésének alapkérdését annyira kiéle7.,·e 
vetette fel, hogy nemcsak Berzseny i kételyét előzte meg, hanem n 
Gondolatol~ a könyvtárban, sőt Az ember ll'agédiájlt dilemmáját is: 

Mi szükség volt tehát London' piattzára 
K astélyt építteni .Minerva' számára; 
Vagy büszke Lajdának szabad tájékára 
Annyi tudóst hozni, Rajnának parttyára: 

Ha tsak azt tanullyák Lokk' s Newton' köny\·éből, 
Miként lehet hízni emberek' véréből~ 

( Bartsai kapitály úrnak. Elefánti rnayánossá-
r;ornból Pnnkösd' hav 4dik napj. 1782.) 

A természetjog körülbelül egy évszázad késéssel került irodal-
munkba, de értelmezése pár évtized alatt annyira megváltozott, 
a li beralizmusnak adva át vezetőszerepét, hogy az 1820-as évek 
magyar költészetének történetszemlélete már nem idegen példá-
kat követett, hanem együtt fejlődött nyugat-európai megfelelői
vel. Gondolati mélység és korszerűség tekintetében költészetünk 
rövid idő alatt jelentős lemaradást hozott be. Kérdés, ugyanez el-
mondható-e a költészet poétikai vonatkozásairól. 
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.A lcölt/Ji megformáltság 

A műfajok 

A XVIII-XIX. század fordulóján Magyarországon érvényes 
műfajok között három csoportot különböztethetünk meg. Az első
höz olyan műfajokat sorolhatunk, melyek a klasszicizmus hatá-
sára kerültek be irodalmunkba és mivel lényegileg változatlanok 
ma.radt,ak, a romantika leél'l.ékelte őkeL; a másodikat olyanok al-
kotják, melyek a korszakunkban alapvető változáson mentek át, 
és így szolgálták a továbbfejl6dést: végül az utolsóba azok a mű
fajok tartoznak, melyek már megjelenésükkor szakítást jelentet-
tek a klasszicizmussal. 

Allegorikus, alkalmi és tanító jelleg: a klasszicista műfajok rö-
viden így jellemezhetők. Ar. allegorikus műfajok őstípusában, a 
versben írott állatmesében magyar költő nem hozott létre jelentős 
értéket. Bár Baróti Szabó és Verseghy is megpróbálkozott ezzel a 
műfajjal, Csokonai fordított meséket, s még Vörösmarty zsengéi kö-
zött is akad fabula, egyedül Kazinczy köre tekintette alapvető mű
fajnak, a széphalmi mester mellett Virág, Ungvárnémeti Tóth és 
Vitkovics foglalkozott kitartóan mesefrással - esztétikai hatásról 
csak Ungvárnémeti Tóth esetében lehet beszélni. Érthető ez, hiszen 
a történetiség gondolata avulttá tette azt a teológiai eredetű társa-
dalmi hierarchiát, mely az abszolút királyi hatalom uralma alatt 
érvényben volt s ideológiai alapul szolgált La Fontaine nagy me-
séiben. A francia forradalom után az allegóriának már csak bur-
koltabb formája jöhetett Jétre az irodalomban. Ehhez vezetett 
Fazekas és Kölcsey fejlé)dése, ez nyomta rá bélyegét Kisfaludy 
Károly egész költői tevékenységére, s ez kísértett Vörösmarty 
életművének korábbi és kevésbé értékes felében. 

Az allegorikus egyike a legdidaktikusabb kifejezésmódoknak: 
ez magyarázza, hogy Kazinczy, Virág, Ungvárnémeti Tóth és Kis 
János nemcsak a legallegorikusabb, hanem egyúttal a legdidak-
tikusabb költők is e korban. Baróti Szabó Kazinczy közvetlen 
utasítására fordult a tanító s egyszersmind allegorikus műfajok
hoz. Ahogy a létértelmezés tekintetében, úgy a műfajok szintjén 
sem igaz a hagyományos szembeáUítás népies és urbánus, narod-
nyik és kozmopolita felfogás között. A nótárius összezavarja az 
aesthetica és ethica szót írásban és jelentésben is, Kazinczy pedig 
nem határolja el a didaxist a széptől. Csokonai az, aki mindkette-
jükkel ellentétben együtt lép európai kortársaival: fejlődése során 
egyre messzebb távolodik a debreceni kollégi11m1Jan megtn.nult 
sententia költészettől. 
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Erre az iskolás sententia költészetre természetesen a kor epi-
grammái és emlékkönyvbe írt versei szolgáltatják a le-,.:.isz.ibb 
példákat. Túlnyomó részük olyannyira megcsontoEodott szerke-
zetű, hogy ez a műfaj élt legtovább változatlan formában: noha 
már a Huszt is lényegesen különbözik a Tövisek é,s t;rá!JOl: legtöbb 
darabjától, még a Pályalombok is alapvetően a klasszicista didaris 
jegyében született, csak A Gu.ttenberg-albnmba s főként a P~lJú>l: 
hozta meg a műfaj teljes átalakulását: a versszerkezet m~ 'öi~ácá
hoz az egész költő.i nyelvnek meg kelleti, változnia. El en a '°ál-
tozásban megkülönböztetett szerepet játszott az epigr-„.nun!nak 
egyik sajátos változata, a rejtvény-vers, mely korszakunk •égén, 
Kölcseynél, Kisfaludy Károlynál és az ifjú Vörösmartynál már 
olykor rövid lírai vers írására szolgált ürügyül. Mint sok esetben, 
itt is olyan történeti folyamatról van szó, mely egy korábbi idő
szakban végbement fejlődésnek a teljesebb kibontakozása: a 
rejtvény-vers esetében az analóg átalakulá,i:; Balassi korában fi. 
gyelhető meg. 

A francia s angol klasszicizmus legnagyobb nem drámai múfa-
jában, az urbánus szatírában nálunk egyetlen sikeres mű sem szü-
letett. Ez a tény a klasszicizmus magyarországi hatásának gyen-
geségét bizonyítja, s ugyanakkor azt is, hogy ennek a \árosi kul-
túra kelet-európai lemaradása volt az oka. A klasszicizmus ural-
kodó költői műfajai közül a magyar költők legtöbbször az alkalmi 
vershez ny{iltak, ahhoz a műfajhoz, melyet a nagy klass.zici3m 
poétikák a legkevesebbre tartottak. Nagy tömegű megszerkesz-
tetlen alkalmi vers maradt ránk, még Csokonai műveinek jelemós 
részét is ide kell számítanunk. Addig, míg a romantika nem érté-
kelte le, nálunk egyedül Berzsenyi nem vett részt ebben a rigmus-
gyártásban, s ez nem magyarázható külső körülményekkel. ha-
nem nyelvi erejét és önfegyelmét bizonyítja. Másrészről v:iszoN az 
is igaz, hogy az alkalmi versírás - a műfaj viszonylagos meghatá-
rozatlanságánál fogva - elősegítette a normatív poétika háttérbe 
szorulását, és így közvetve hozzájárult a műfajok átalah."Ulásához . 

A korszak egyetlen jelentős nagyepikai műfaja, a komikus eposz 
kétféle irányban változott meg a boileau - pope-i modellhez ké-
pest: egyrészt zártabb és mélyebb értelmű metaforikus szerkezetre 
tett szert (Dorottya, Lúdas Matyi), előkészítve az utat az olyan ro-
mantikus művek számára, melyekben a cselekményt fokozatosan 
kiszorít ja a metaforikus szerkezet (A délsziget), másrészt a bi-
zonytalan elbeszélő nézőpont felvételével (A falusi nótárius) az 
elbeszélő felhívta a figyelmet az elbeszélés és a történet viszonyá-
nak a kérdésére, mely kérdés a romantikus kor nagyepikájának 
(Az apostol, Arany : Bolond Istók, A nagyidai cigányok) sarokkö\é-
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vé vált. A kisepikai anekdota ugyancsak átalakult, egyrészt az élet-
kép fclé képcz\'e á t menetet (SzentjóbiHzabó: Azcygyiigyűparaszt), 
másrészt személyes mozzanatokkal telítődve, lírával kevert .hang-
nemet teremtve (Csokonai: Az anacreoni versek). A többnyire pár-
beszédes formájú pá.c;ztorekloga - melyet Dayka, Szentjóbi Szabó, 
Csokonai és a,z egészen fiatal Vörösmarty meglehetősen konven-
cionális, Dukai Takách valarnivel személyesebb formában mű
velt - Faludí és Baróti Szabó esetében ugyancsak életkép jel-
legű elem~k szerepeltetését tette lehetővé. Az arckép Faludinál 
(Szakács-Enek) és Csokonainál (Zsugori 1tram, A magyar gavallér, 
E(Jy fösvénynek leírása, A gazdag, Cigány) a népies PetéSfi jellem-
képeinek vált elődjévé, Kazinczynál pedig (Katonadal) a helyzet-
dal előzményévé vált. 

Egyre líraibb hangnem és a reflexió elmélyülése : röviden így 
lehet jelezni a költői műfajok fejlődésének irányát. E kettőre az 
alkalmi verssel határos műfajok közül elsősorban a halotti vers, 
a költői levél és a bordal bizony ult legalkalmasabbnak. A lélek hal-
hatatlansága egy jóformán minden költő által művelt alkalmi 
verstípusból nőtt a korszak legnagyobb elmélkedő vet·sévé. Az 
episztola a századfordulóig Ovidius, a középkori Abelard-história 
és a levélregény hatására alakult át, később Kazinczy (Vitkovics 
Mihályhoz) és Csokonai (Szücs Sára koszorúja) olyan korholó-
személyes modalitással ruházta fel, mely Vörösmarty (A hivat-
lan dalosok), Petőfi (Csalogány és pacsirta) és Arany (Vojtina ars 
poeticája) kihívó jellegű ars poeticáját előzi meg. Hasonlóan kevert 
hangnem, a klasszicista normák szerint helyteleniil hol magas, hol 
alacsony dikció jellemzi a bordalt, melyből a századforduló költői 
a helyzetdal gondolatibb változatát alakították ki. Fazekas (Jó 
a bor), s főként Csokonai (Miért ne innánk?), Kölcsey (Titdatlan-
ság, Borkiráty), sőt Vörösmarty bordala.inak ( Keserft pohár) tra-
gikomikumát készítette elő, s nem kétséges, hogy A vén cigány en-
nek a fejlődésnek a végpontja. 

A kor reflexiós líraisága egy, a klasszicizmustól örökölt és gyöke-
resen átalakított műfajban, az elégikus ódában valósult meg a 
legteljesebben. Kazinczy voltaképpen az ódai hangnemet értette 
fentebb stílen, de azt ö és tanítványai nem tudták megvalósítani. 
Virág például hol episztolát, hol alkalmi panegyricust, hol epi-
grammát frt óda címén. Csokonai és Berzsenyi csúcsteljesítmó-
nyei - nem több, mint öt-hat versről van sz6 - az elmélkedő 
vers szintjére felemelt elegico-ódák. 

Az átalakított műfajok mellett a kor egy sor új műfajt, is hozot,t, 
melyek virágzása már a következő időszakra esik. Közülük a 
(többnyire románcszerű s történetét a nemzeti mí1lthól vevő) köl-
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tői elbeszélés az egyetlen egyértelműen epikai műfaj. Oly korban, 
mikor az epikát már Európa-szerte prózában írták. jóformán fel-
tűnésétől kezdve korszerűtlenségre volt ítélve. Igazán jelentős mű 
nem is született ebben a műfajban, szerepe csak annyiban volt, 
hogy előkészítette a talajt Arany számára, ki heroikus és nagy rész-
eredményekben gazdag kísérleteket tett a verses epika megújí-
tására. A mai olvasó már Berzsenyinek ad igazat, ki egyetlen el-
beszél() költeményt írt, s abbahagyta A murányi Vénus történe-
tének újraírását. Byronra, Puskim-a, Mickiewiczre szokás hivat-
kozni akkor, amikor a verses elbeszélés XIX. századi korszerűsé
gét próbálják bizonygatni, de ilyenkor rendszerint megfeledkez-
nek arról, hogy az A nyegin éppúgy lírától átjárt epika, mint a 
Toldi estéje vagy a Buda halála. Mickiewicz költ<Si nagysága rövid 
lírai versein nyugszik, a Byroné pedig azokon a műveken, melyek-
ben az elbeszélés rendkívül szubjektív és /vagy ironikus módját ala-
kította ki (Ohilde Harold, B eppo, The Vision of Judgemeni, Don 
Juan). 

Életkép, helyzetdal, leírás: Petőfi költői fojl<Sdésében döntő 
szerepe van ennek a somak. Közülük mindegyiknek az előzményei 
a XVIII- XIX. század fordulójára nyúlnak vissza. Faludi azért 
fogható fel a népiesség elindítójának, mert költeményeiben félre-
ismerhetetlenül életkép jelleg(í mozzanatok fordulnak el<S (l. pl. 
A hajnal). Hozzá képest nemcsak a mitológiai történetet illetve tan-
meseszerű anekdotát életképszerű elemekkel kever() Barcsay és 
Péczeli (Bacchus, s a tokaji bor eredete, lalcodal01n módja az oláhok-
nál; A király és a kapás), hanem az anekdotikus epikumot háttér·-
be szorító Orczy (A bugaci csárdának tiszteletére), Kisfaludy Sándor 
(A boldog szerelem, II. ének}, Csokonai (Az ősz, A békesség) és Fa-
zekas (Nyári esti dal, Az én kis kertem) sem lép lényegesen előre, 
mert mindnyájan többnyire csak állóképet rajzolnak, szemléletes-
ségben csak Berzsenyi (A német és a magyar izlés), legföképpen 
pedig Baróti Szabó múlja felü l (Sokadalom, A' Bátor Keszi Szöl-
lőbe menetel). Faludi szonettje, A pipárul a helyzetdal lehetőségeit 
is megcsillantja, megelőzve Pálóczi Horváthot (Sári rózsá1n) és 
Verseghyt (A válogató 1803.) Ennek a műfajnak a kialakításában 
azonban Csokonainak sokkal dönt<Sbb a szerepe, az ő versei 
után (Parasztdal, Szerelemdcil a csikóbőrös kulacshoz, Egy fiatal, 
házasulandónak !tabozá$a, Egy bécsi magyar gavallér, Szegény 
Zsuzsi, a táborozáskor) már csak Vörösmarty egyes mCivei (Puszta 
csárda, A tót deák dala) előzik meg Petőfi hangvételét. 

A monológ a helyzetdaléhoz hasonló beszédhelyzetet emel a. 
költészet szintjére, de ezt a helyzetet nem annyira epikus, mint 
inkább drámai irányban fejleszti tovább. Ezt a műfajt is Faludi 
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kezdeményezte egy lát.c;z6lag nJkalm i versben ( M éltósftgos V iféz 
Gróf/ Nádasdi F erenc Horvrít-országi bánnak). Kazinczy a mono-
lóg jelleg(í vers helyzetet az epigrammatikus kifejezéssel párosí-
totta (Ráday, Fábcliich, Báróczy, Sylve~ler, Zrinyi), mintegy vak-
vágányra víve a fejlődést; Szentjóbi Szabó (A' haldokló keresz-
tyén) és Csokonai (Búcsúzik az atya a leányától, A Dorottya kínjai) 
azonban körbenforgó „magánbcszédet" írt, s Vörösmarty kezében 
ez a modell tragikus súlyt kapott (A bujdosó gyilko.'J). A s?.olilok-
vium Aranynál, A 1Jusztai /ftzhen s főként Az örök zsidóban ért 
el a fejlettség fokára. 

A magyar leíró vers története Bessenyeivel kezdődik (Bécs, 6 
Marti 1777. 9 órakor reggel) . A dönt() változást azonban 110m a 
költői írás megjelenése, hanem a sententiának és a picturának a 
teljes összeolvadása jelentette. E kettő még Csokonai legjobb mű
veiben is elkü lönül egymástól (l. A magánossághoz). Berzsenyi 
A közelítő lé/hon és a L evéltöredékben az alkotó, jelentésteremtő 
leírást először ' 'alósítja meg; e két költeménye már egészében „a 
symbolák hímes fátyola", mint ő maga mondta.. A Kis-Kims!rg és 
A puszta, télen költőjének e tekintetben ő a közvetlen elődje. 

Berzsenyi a meloszt, a dikció hangzati elemét is lényegesnek tar-
totta a költészetben. A közelítő tél esetében nem a bevezető kép 
merészsége, hanem az első mondat hanglejtése szabja meg a köl-
temény alapjelentését. A maga korában ő volt az egyetlen költőnk, 
ki saját költői gyakorlatából végső elméleti következtetést vont 
le : a Poétai lta.rmonisticában az ut pictura poesis ellen s az ut mu-
sica poesis mellett szállt síkra. Törekvésében több kortársával 
találkozott, így Kisfaludy Sándorral és Csokonaival. Berzsenyi 
után Kölcsey tett kezdeményező lépést az ut musica poesis meg-
valósítása felé, ő írta a kor legszebb da.lait, a Sturm und Drn.ng-
ban kialakult Lied magyar megfelelőit. Az ő Esti dalához képest 
nemcsak IGsfaludy Sándor olykor népies hangvételű dalai, de még 
Vörösmarty szép rövid költeményei ( Feleclés) is zeneietlenek. 
K ölcsey után a szcenikát teljesen metaforikussá tevő dal már csak 
Aranynál (A lejtőn) fejWdik tovább. 

A XVIII- XI X. szá7.ad fordulója a kísérletezés kora volt. Nem-
csak olyan lehetőségek merültek fel ekkor, melyeket a XIX. R?.á-
zacl későbbi évtizedeiben hasznosítottak, hanem olyanok is, me-
lyelrnek a XX. századig kellett várniuk a helyes értékelésre. Kö-
7.ülük a prózavers a legjelentősebb. Gessner és Oss?.ián korában 
Ányos prózai költeményeket is írt (J. pl. A' vilá(li gyönyörttségek-
nek haszonlalansúga), Bessenyei és Barcsay versben kezdte leve-
lét s pró?.ában folytatta.. Csokonai - Chénier-hez hason lóan -
clc'5bb pró?.ában fogalmazta meg verseit. Egy korábbi verselemzés-
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beu a.zt állítottuk, hogy oz megfelelt az i1:1kolá.s klasszidzmu1:1 gya-
korlatának. Ez a következtetés kiegészítésre szorul. Könnyen 
a.zt hihetnők, hogy a levélbeli megfogalmazás A magánossághoz tar-
talmát összegezi, a költői forma. nélkül. Ez esetben tehát feltéte-
leznők, hogy a klasszicista poétika - ellentétben a romantikus-
sal - szétválaszthatónak tartja a tartalmat é8 a formát. 

Egészen másról van szó. A Csokom~i-le,él már maga is fonna-
k.ént értelmezendő, s az óda egy formát fordít át másik formába. 
Bessenyei, Barcsay és Ányos életművében a fordítottjára is akad 
példa: amikor a költő egy verses formát fordít át prózai formába. 
Boileau és Pope a formák szigorú hierarchiájában hitt, a próza 
megverselése, illetve a vers prózába átültetése csak akkor vált 
szokássá, amikor a klasszicizmust már múltként tanították. Annyi 
bizonyos, hogy a különböző szövegek rájátszásszerű idézését ná-
lunk a XVIII. század végén fedezték fel. A vers és próza egymásba 
fordíthatóságának leheMségeit a későbbi időszakok kiaknázat-
lanul hagyták - talán egyedül Petőfit, Aranyt és Adyt foglalkoz-
tatta ez a gondolat - , más formák egymásba fordítását azonban a 
későbbi költők továbbfejlesztették : már Berzsenyi ezt a módszert 
követte más költeményeiből átvett részletek felidézésekor, így járt 
el Kisfaludy Károly s Vörösma1 ty is, mikor saját írásmódját paro-
dizálta (Pontyi szerelme, A kísértet, illetve Szép asszony}, Arany 
pedig A lejtőn 24 sorában egyszerre idézte Dantét, Shakespeare-t, 
Poe-t, Kisfaludy Sándor Gijula szerelme című regéjét, Vörösmarty 
Elégelhet ennyit . .. kezdetű versét és saját Osaba-elóhangját. 

Struktúra 

A korszakból két dominá11s elbeszélő technikát ismerünk. A 
falusi nótárius saját maga, első személyben mondja el a történetét, 
de az Ajánló levélből megtudjuk, hogy a nótárius feljegyzéseit va-
laki más foglalta versbe. A második rész végén a mű a nótárius és 
fia párbeszédévé alakul, majd nyilvánvalóan megváltozik a néző
pont, mert a hős meghal, ám mi testamentumát éppúgy megis-
merjük, mint sírfeliratát, sőt a siratóasszonyok énekét is. H alála 
előtt a nótárius egy másik történetet is meghallgat, a Toty Dor-
kóét, s még arról is értesül, hogy korábbi kalandjait versbe fog-
lalva kiadták. A mű elbeszélő mozzanatai tehát érdekes szerkezetté 
szerveződnek, de a történetnek csak kis rész6t szövik át, s mivel 
maga a történet szerkesztetlen, a mű csak nagy vonalakban lehet 
megkomponált. Ludas Matyi történetét is két egymásra játszott 
nézőpontból isme1·jük meg, csu.khogy itt a beszélő nem azonos a. 
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főszereplővel, a nótárius kalandjait megverselő ismeretlen szere-
pét pedig az idézőjelbe tett kiadó tölti be. A.z Elöljáró beszédben 
elmondja az elbeszélés történetét, tehát azt, amit később Az ob-
sitos, A helység kalapácsa, Az apostol vagy a Bolond I stók ( 1850, 
1873) elbeszélője a történet közben, azt megszakítva fog elmesélni. 
Analógiát teremt a történet és az elbeszélés között, sőt Cervantes 
és Gvadányi módjára a fikció és valóság ambivalens viszonyára 
is utal, amikor biztatja Döbrögit, hogy 

.. . ne féljen 
Döbrögi úr, mert ő már többször nem veri ám meg. 

Maga a történet rendkívül szigorú tematikus szerkezetet követ: 
innen a mű intenzív hatása. Az események időről időre mellékvá-
gányra látszanak térni, úgy tűnik, hogy Matyi kivetkezik magából, 
ám ekkor bekövetkezik az ismétlődő kulcshelyzet, ahol a látszat 
és a való antitézise világosan megmutatkozik, s a látszat vissza-, 
míg a való előre utal az eseményekre: 

„Menni akar: de az úr tartóztatja." (Il. 4 7.) 
„Nem vagyok én uram ács, hanem a Ludas Matyi, úgymond," 

(Il. 75.) stb. 

Gvadányi és Fazekas bonyolult és a fejlődésben viszonylag ké-
sőn megjelent elbeszélő technikát követett, a történetet mind-
ketten kettős zárójelbe tették. Csokonai és Kisfaludy Sándor a 
szubjektív elbeszélő sokkal egyértelműbb és régebben használt né-
zőpontjából írta meg történeteit. A különbség kettejük technikája 
között mégis óriási. H a Kisfaludy Sándor Regéiben egymás mellé 
illesztjük az elbeszélő mozzanatokat, az előrevetítő, kommentáló 
és szentenciózus maxima jellegű részletek az olvasóhoz intézett 
tanító költeménnyé állnak össze. A Regéket tematikájuk alapján 
későbbi elbeszélő forma megtestesítőinek szokás tekinteni, mint 
Csokonai Dorottyáját. Valójában éppen fordítva áll a helyzet: 
Kisfaludy Sándor Boileau beszédhelyzetéből meséli el történeteit, 
Csokonai viszont Sterne és Diderot líraibb elbeszélő hangneméhez 
áll közelebb: a Dorottya elbeszélő mozzanatai magára az elbeszélő 
személyre utalnak vissza. Az elbeszélő Csokonai a klasszicizmus 
utáni európai fejlődésnek megfelelően nem egy hangnemben 
mondja el a történetét: a modalitás mindig önmaga cáfolatát is 
magában hordja. Az Aranysujtásos nadrágban és Az istenek oszto-
zásában a fennkölt, illetve a jogi nyelv a trágár népiessel keveredik, 
az elbeszélő saját hangnemét csúfolja ki. A Békaegérharcban az el-
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beszélő modalitás már háromszorosan rétegezett : az Előbeszéd és 
a,. Felfohászkodás síkjára aktualizáló utalások sora és közvetlenül 
lírai hangnem épül, az Európa elrablásában pedig a nagyké1>ű tu-
dósnyelvet a trágár .népiesség, a mitológia nyelvét az aktuális 
utalások és a .közvetlen személyesség deformálja. A Dorottya el-
beszélő technikájában is ezek a rétegek épülnek egymásra, szün-
telen analógiákat, iJJetve antitéziseket teremtve. A mű korszerű
ségét nemcsak ez a bonyolult rétegezettség okozza, hanem az is, 
hogy Csokonai - legjobb nyugat-európai epikus kortársához, 
Crabbe-hez hasonlóan - a folyamatosságot minduntalan megsza-
kító elbeszélői kiszólásokkal rendkívül erősen összetartozó törté-
netet állít szembe, mii1den cselekménymozzanatot a karnevál 
egyetlen jelképének rendel alá. Az allegóriától eltávolódó többér-
telmű szimbolikus kifejezésmódnak aHghanem ez a legkorábbi 
példája iTodalmunkban. Csokonai a karnevált második jelentéssel 
ruházza fel: az „Ebédig-Estvéig-Éjfélig" szakasz erotikus folya-
matot fordít le a költészet nyelvére : 

Azok, akik nappal angyali bálványok, 
Éjtszaka lüdércek s merő boszorkányok . 

A feszültséget feloldó IV. szakaszban (H ajnalig) azután az eroti-
kum átváltozik termékenységgé, újjászületéssé. 

A rövidebb költemények globális szerkezetére áttérve, minde-
nekelőtt a kései xvm. századi magyar költészetet mindmáig 
legbehatóbban ismerő Arany döntő megállapítására kell hi\atkoz-
nunk, mely szerint a kor magyar verstermésének a túlnyomó ré-
szét a megdöbbentő mértékű szerkesztetlenség jellemzi. Nem kivé-
tel ez a lól még a kiemelkedően jó formaérzékű Csokonai sem, az ,ő 
költészetében js hemzsegnek a megkomponálatlan művek (pl. Uj 
esztendei gondolatok). A klasszicista zárlat leggyakoribb formája, az 
epigrammatikus csattanó, a maxima szerepét betöltő didaktikus 
sententia végleg csak Vörösmarty és Petőfi érett romantikus ver-
seiben tűnt el, éppen azért, mert az érzékenység korának költő i 
csak tétova lépéseket tudtak tenni az önálló versszerkezet megal-
kotása felé, nehezen voltak képesek arra, hogy a költészetben már 
meglevő formulákat újonnan megteremtett formába fordítsák át. 
Ez okozza, hogy a klasszicista vers formális és a romantikus vers 
tematikus zárlata (pl. A pilszta, télen) közötti átmenet nálunk kö-
rülbelül fél évszázadig tartott. Még a formális zárlat kevésbé di-
daktikus típusaival is ritkán vagy későn találkozunk : az antiteti-
kus zárlatot Fazekas (Az öröm tündérsége) előtt alighanem csak 
Ányos használta (Az utolsó prusszus háborúról), a Vörösmarty 
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által kedvelt gradatios befejezésre (Orsuígháza) pedig csak Ver-
seghynél (A magyar kisasszonyokhoz 1793 ), Csokonainál ( Venusi 
harc, A gazdag), Berzsenyinél (Elégia gróf Festetics György ham-
vaira) és Fazekasnál (Édes druszám!) találtunk példát. 

A klasszicista poétikák sokkal inkább foglalkoztak a vers be-
fejezésével, mint felütésével. (Talán csak egy esetben írtak elő kö-
telező szabályt: az óda.költőtől elvárták, hogy megszemélyesített 
elvonatkoztatás megszólításával kezdje versét.) Éppen ezért a ko-
rábbi modell itt hamarabb megváltozott, de a didaktikus maxima 
jellegű felütés- melyet különösen K azinczy szeretett (A bűnösök) 
- így is sokáig tartottA. magát, episztolában még Berzsenyi is élt ve-
le ( Kisliez). A Vörösmartynál (A szomjú) , majdPetéSfi szerelmi köl-
tészetében gyakori antitetikus felütés viszonylag későn, Fazekas-
nál jelenik meg (Sz-Ukségben segítség) . Míg azonban a zárlatnak ha-
tározottan új, tematikus típusa csak a romantika idején terjedt 
el, addig a felütésnek már a századfordulón új formája alakult ki: 
az enumeratiós, gradatiós indításból (Bessenyei: A z emberi nem-
nek munkáirul, Csokonai: A rózsa, Fazeka.s : Az én lcis kertem) szó-
rendfelcseréléssel és a mondat súlypontjának a késleltetésével a 
költéS már a romantika várakozást felcsigázó mondatszerkesztését 
előzte meg (Csokonai: A nemes magyarságnak fel1llésére, Kölcsey: 
Elfojtódás, Kisfaludy K ároly : Szerelem). 

Ha már most a versszerkezet egészét vesszük figyelembe, akkor 
azt kell megállapítanunk, hogy az antitetikus szerkesztés a korszak 
egészében az érett romantikáig éppoly döntő módon érvényesül, 
mint a didaktikus zárlat. A normáho7. képest itt is csak szórványos 
az eltérés. Noha már Faludi sikerrel keverte a logikai alapszerke-
:.:eteket, így az analógiát az antithesissel, az ismétléssel és a varia-
tioval (Búcsúzó ének), Vörösmarty eléStt (pl. A z özvegy) az össze-
tett szerkesztésnek csak legegyszerűbb formájára akadt példa, 
s arra is csak Fazekasnál (Mint mikor a nap .. .). A globális szer-
kesztést tekintve kétségkívül ő volt korának legtöbbet kezdemé-
nyező költője: lúsérJetezett az elbeszélő elem szemantikai csend 
s:.r.erepű elhallgatásának strukturális alkotóként szerepeltetésével 
(Danae), megelőzve Vörösmartyt ( fli'tvár Ku1ul, A túlviláyi kép), 
1:1őt közvetve Arany bu.Hadáit, és próbálkozott spirális i;zerkesztés-
sel is (Ki a bóldoy? ). 

Mindezek azonban a korban elszigetelt kezdemények marndtak. 
Az érzékenység korában csak két olyan versszerkezet jött létre, 
mely már ekkor jelentős esztétika i hu.tást kiváltó művekben tu-
dott megvalósulni. Mindkettőt a kol'szak két legjobb köl tője hozta 
lótre. Közülük li látványtól ~1 reflexió felé haladó sze1·k.ezet -
melyben a pictura és a sententia gépies egymásutánját (Barcsay: 



A télnek közelgetése, 1774, Verseghy: A tavasz me<i!j· 1806) szerves 
egészet képező folyamat vált ja fel - C'Sak náluk jeleut meg (Csoko-
nai : Déli anodalom,, A rövid nap s hossztí éj; Berzsenyi: A reggel), 
s ilyen rövid idő alatt nem érhette meg teljes kibontakozásá t , erre 
csak Petőfi és Arany lírájában került sor . A másik: a híd.szer-
kezet, hosszabb s Jaastí fejlődésre tekintet t "i&za. Eg~·i;zerű for-
máját már sok költő megvalósította, amikor a 'en. \""égén a 
felüté1>t idézte - előbb pontosan, majd módosítva (pl. Batsányi: 
A látó, Csokonai: Antal napjára). Ezt a megi;zokott formát 
Csokonai és Kisfaludy Sándor fejlesztette to•ább: egyikük dia-
lektikus struktltrát illesztett A lélek halhatatlansága közepére 
(Revelatio, pbilosophia nélkül, Philosophia, revelatio nélkül. Phi-
losophia is, revelatio is), másikuk példás szimmetriával szerkesz-
tette meg szerelmi ciklusait. A kesergő szerelem. énekkel kezdődik. 
s minden éneket 10 dal követ, majd a 200. dalt feltételezhet:len 
szándékosan félbehagyott XX. ének zárja. A dalokban, illetn éne-
kekben két egymással analóg cselekmény játszódik le : a katona 
hazaérkezése Franciaországból, s a szerelem belső történése. A 
boldog szerelemnél a pontos szimmetrián belül hasonlóan parányi 
szabálytalanság kelti a lezártság benyomását: itt 25 dallal kez-
dődik a ciklus, s ezt követi az első ének, majd az utolsó énekben 
váratlanul megváltozik a versforma. Ezt a kimondott szerkeszten-
séget fordítja át Berzsenyi a három idő szembesítésének burkol-
tabb szerkezetébe. Így születik meg korszakunk legnagyobb esz-
tétikai hatású költeménye, A közelítő tél, melynek tökéletes szer-
kezetét csak Vörösmarty tudta továbbfejleszteni, s ő is csak leg-
nagyobb művében, az Előszóban. 

Textúra 

A költői mondattan vizsgálata csak részletes szövegelemz~l 
lohotséges, éppen ezért itt pusztán a fővonalát jelölhetjük meg an-
nak az alapvető változásnak, mely a XVID- XIX. század fordu-
lóján végbement a magyar költői szintakszisban. 

A klasszicizmus a reneszánszban elterjedt nyelv~zemléletet 
rendszerezte, mely az írott nyelvet a gnómikus örökség részének. 
a mondatot szentenciózus maximának tekintette, a. formula befe-
jezettségében a tanultság mértékét látta. A kJasszicizmushoz leg-
közelebb álló költőink (Kazinczy, Virág) lényegében nem tértek 
el ettől a felfogástól, verseiket szigorúan logikai szinlakszisban ír-
tú.k. Az érzéken.vség kora ezzel a normával a mondatnak mint szer-
ves formának az eszményét állította szembe, elsősoruan Pszeudo-

953 



Longinoszra támaszkodva. A kísérletezőbb hajlamú költők mondat-
szerkesztésükkel deformálták a logikai szerkezeteket, egyre meré-
szebb közöléseket (Dayka: Kesergés, Csokonai: A magánossághoz), 
hiányos mondatokat (Dayka: Esdeklés}, a .mondat két fő részét el-
választó közbevetéseket (Dukai Takách: Horváth J . .Eleknek), 
szórendfelcseréléseket (Újfalvi Krisztina : Komor idők, Kölcsey: 
JlJlfojt6dás} iktattak verseikbo, s ezáltal előkészítotték azt, a szin-
taktikai kidolgozottságot, illetve töredékességet, meJy a romanti-
kában1 Vörösmartynál és Petőfinél vált uralkodóvá. A mondatszer-
kesztés általakulása, a mondathosszúság kilengéseinek megnöve-
kedése szükségképpen maga után vonta, hogy a költő egyre gyak-
rabban élt átkötéssel. A korszak csekély esztétikai hatású költe-
ményeinek túlnyomó többsége alig tartalmaz enjambement-t 
(pl. Kisfaludy Sándor Regéi}, míg a legjobb költők gyakran név-
elővel fejezik be a sort (Csokonai), megelőzve Petőfit. 

A nyelvújítás hatására köznyelvünk szókincse rendkívüli mér-
tékben gyarapodott. A költészetnek is voltak ortbologusai és neo-
logusai. Míg ez utóbbiak a jelontésterület tágítására, új metaforák 
teremtésére törekedtek, addig a régi lúvei a már halott metaforá-
kat próbálták feléleszteni. A fejlődés kétségkívül az újítókat iga-
zolta, de nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy a hagyományos 
dikció gazdaságos kihasználásának is voltak előnyei. Faludi, 
Orczy és Ráday mellett Baróti Szabó igazolja ezt legjobban, ki 
köznyelvi metaforáival tiszta, de egyáltalán nem szegény dikciót 
teremtett, s Faludi és Csokonai között kétségkívül legjobb köl-
tőnk volt, legalábbis addig, míg Kazinczy korholására le nem tért 
eredeti útjáról, s nem próbált a fentebb stílben írni. 

Kiss oITodra tsomót, 's ezeket ródd fel eszedbe. 
Argumentomidat kezdjük már bontani, mellyek 
Annyira fel futták fejedet. Mit mondjak ezekre1 
Széllel béleltek : buta fegyver: tompa borotvák : 
Vatzkor oláh etcet. Egy szóval meg mondjam 1 ijesztő 
Vázak. R égi nemes leveled most füstnek akaszthadd: 
A' botnak végén a foje. 

(A' vfz, és a bor között támadt pör) 

Ehhez képest elszomorító a tisztátlan dikciónak, a kevert metafo-
ráknak, a liliomhónak s rózsalángnak az az áradata, mely Kazinczy 
nyomán elözönlötte költés:r.etünket: 

J 
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... kebelemben 
Egy tűzforrás fakadott, 

(Kisfaludy Sándor: A kesergő szerelem. 106. dal) 

Rengék derülő kénynek álmain. 

És szétömöltem keble szóp honába.n. 
(K ölcsey: A' sonello) 

A XVIII. század végén tehát két olyan folyamat indult meg, 
melyről nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy hatásuk nap-
jainkig érvényesült. Az egyik a logikai szintaxis deformálása, a 
másik az explicit jelentésű metaforák (vocativus, personificatio, 
hasonlat, allegória, halott metafora, metaforikus jelző és hatá-
rozó) háttérbe szorulása és az implicit jelentésű metaforák (önmeg-
szólítás, igemetafora, jelkép, egymás mellé állított literális és/vagy 
metaforikus jelentés) térhódítása. Korszakunk költői közül azok, 
akiknek legkevésbé eredeti a világszemléletük (Révai, Rájnis, 
Kis J ános, Vitkovics, Szemere Pál) egyúttal metaforákban is a 
legszegényebbek. A tanító jellegű költeményekben ~yakran hasz-
nált, általános alany szerepét betöltő megszólítást Faludi és Köl-
csey gazdagította önmegszólító árnyalattal, Csokonai Dorottyája 
a szimbolikus kifejezés legkorábbi megvalósítása, Berzsen~· i ak-
názta ki legtöbbször a betű szerinti és metaforikus jelentés két-
értelműségét, és ugyanő teremtette a legjobb igemetaforákat. Ők 
egyúttal a korszak legjobb s ami ezzel egyet jelent: európai szintű 
költői, s ők előzték meg a romantikue metaforaalkotás mestereit, 
Vörösmartyt és Petőfit. 
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Const.Bnf,inu~. J\"!"11.gy, l1'11u~i 1:1o1liH7.;ot1• 

{,, 1(o1ustn,..t.in1 N~y, Mmai ~~ti!ol"~á.r 
Cook (Kook), .TetWOM 78G 
Cor11a.ill~. r~).!'L'O l!if>, 42·'.l 
CorneilL~. 'l.'hom~ '123 
CötllidL'S DMicl 3)G, 31g, a19, '322, 

402, 411-na, 42,~.-4~7. 436, 4~1. 
4.12. ,57::t, tt0:-1 

Corsi,1i, lklua.rdo 3!.i::> 
ÜULtw., H.XLUW~O 1·;: 1 
<:oet:B, Pierreo 419 
Cotto~. John ~18 
Cow•Llli, G&Lieu l~ 

Güivct: El~k. ~&6, 319 
C'<l1·vw-,JS • .nus 286, 319 
(:'mhbB. 0P,()t'g0:.:: 951 
c~...;g, J'ohn 4 29 
C1·uw,~·cll, OH~·Eíl" 19, -082 
Cnrt.i.11~, Et:Wl· E.-0bc.l't. 238, 595, 

S97, ijl6, S'!4 
Cvfüloger J:l<\,-\d 1 ij$, 2~1<, ~M, 41~ 
Cyi:;,~c, MA.ct~n du G20 
c~~riJ.innl'!, 87.ont :144 
0.tElgl'}i ·v·a~ Cyö1·e7 M3 
0"'(1):~~ '· Csete~ 
CH.igt~uvic~ )fút.~·ús 50 
C?.ln0 l'tfil.uily '?2'i' 



\n.i.uku F4'1·~u~ 270 
C?.irbP.R7. .J/>)1á11: Aodl~ 411 
~irjiik Mihúly 661, 762, ':lifl 
O"obot .l:i:ra::;ébct· tí43, S09 
(hn(~7.fn· Goi•gcJy 841 
c •• uá Mih~ly 332 
Csáky • .\nna 'FrRnoiskA 543 
Csd.J!y bivlll> 612, öGó 
(:\tá.ky li!Lvún.oé W<:$":.'Clúnyi ATine. 

öOR, fi43 
~\ry Z®gmnnd f)G3 
(""1.aátly LW..16 66 
F. a."""1< Dór>< '101, 408, 4t3 
c„p1á.:i:i.,,•d•k ~d 2 
Csa.pioviCA J.M."" 4GS 
U!i>pó .r.r •• or ?St 
O...po<li u.„b„ 2~S. 6Go 
0..po<li T,tlJ>,16 G74. 
CW..podiné Gúrdonyi ~ znR 
Ce.osz,;.,Elcwór 3fi7, ft(7, 652, 664-

ij§~. 6S9, ~77, 738, 76G 
Csd"'<lr Mihály &O 
C•o,Lkai .ll:nd.i·o 291 
CMéettiJ~us> itJ. 27_,. 64:, 6S 
~hi 'J?fl'f"AnO 21 3 
Cse.ke I•tv6n G42 
o.clcs (0.olea, Ccl.,.) Máitun ro.-

6fi, 66-70, 7ti) 78, 80--8-1. 8ti-S8, 
89. 1).12 

c~ew:o.iOldd 1'6t.ert~é Géczi. Mái·iu. 
542 

<:>em MihAly 30, a 1, &o, 50G, Gl3, 
618, 566, ~34 

~·ey l!'t\tkete 268, 2691 4.96 
C&cruy Ló.1:.i.uc 161 
Coomy ~fikló.• M2 
CaMlel An(I~ fi43 
Caote J.sc.vá.n. (Vhkclc:ti Z~"Yuond) 

RO, 61, 81-1!4, S6, 87, $g 
O>,ot.i r.„joo 229. 91 l, 9Jó, 9 18, 927 
Osiba. Iat.vá\1 5Sű, !>9:1, 6:it9 
Cs.i?.coMio. .&.nu~ 360 
<~tJ6ktt.J. r.~jo:„ 1aa 

CsokonM Vit&. )fiht\ly 1~1. 14g, 
160, l lS, 179, lSG-.i&&, 19i, 19u-
l!l9) 247. 2.fS, 260, 261, 26'2, 2':ó, 
696, fj ll, 644, 7S9, 760, 777, 786, 
794, 797, sos, 826, 829, 83I-8aa, 
835, 838, ~Sf.l, ~~2-8.f·i, 848, Sé5-
8fi9, 811, 888, 899, 921H132, 93&-
l}!ij, 9(8, 950. 953, 955 

CaoJ\tosi J.Woo 292 

Dl!bru..,,ky, Jan 663 
D'AlAmbe-rt.J~ l&!tond 408,421, 

~30. 44-0 
D8.lltc, -'lli.OJ>ioi·; 232, na, 238, 422, 

!149 
n„nyi :o .... 6 446 
.D'Argc.w., .YOO<l-Bupt.isW do Buyu1· 

541 
Daróczy Borbála 388 
Darórey Zeígmond 888 
Da.t>vtl.Q Fcronc .ffő2, 801 
.Da.via, p;i.pai nunnit.Lo; 68 
n\.\<Í\i F(jt~\O 298 
Dávid Zol<ún 445, 453 
D'.A.uhtoy, Mwc 83ő 

DMwctt, WíUWro 41~ 
Dayka Oáhnr 149, HO, 621;, ·76~, 

H.02, B7a, 874, ggg, 892, 893, 933, 
940, 941, o.16, 904 

DMk Fark-... 9~6. 3la. 6ö~, am, 
GG4 

.0"'1ki I•~vi<D 858 
Th:biclJ Lu1lwjg 602 
DP.breo?.eny Tstván 36 
Debr&16&ni .Pap ~i"'án 44: 7, 449 
lJo Colo.W. I. Colouia 
Decsy &imusl 24/i, 2~, 4&tf, 4:r1, 

.~ :n~, 764, 766. 798 
Do!Ju\ni Kill.mú.u. 809 
Deli .TtiuoA 2::i:a 
Deülle, J •oques 929 
D•ling :Wl 
ll& Luoo, Ignu 189 



Dcnis (Sined), Michoel 2!l, !l4, 241, 
316, 423, 829 

Derham, William 419, 437, 440 
Déryné Széppataki Hóza 4!l2, 497 
D'Elvert, Christian 474, 480, 496 
Deme László 231 
Demkó Kálmán ó63 
Démoszthenész (Dc-most honi'!!) 2:rn, 

422, 643 
Descartes (Carthosius), R cné 1 78, 

184, 191, 192, 3i>:l, 420, 421, 678, 
679, 932 

Dcse1·iczky Ince 319 
D espoLovich János 31, 37, 38, 59, 

92, 9:1 
Dessewffy József 492 
Dévai János 574 
Dévay Anrlrás 349, 357, 358, 362, 

364, 750 
Dézsi Lajos 320, 560, 895 
Didcrol, Denis 120, 240, 409, 475, 

905, 937, 950 
Diogenész (Diogenes) 706, !132, 934 
Diomedész (Diomedes) 519, 885 
Diószegi András 715, 726, 727 
Diószegi Vilmos 603 
Ditrói Mór 498 
Dixmcric, Nicolas Bricaire 420 
Dobó TsLván 384, 397 
Dobóczky Pál 836 
Dobl'ovsky, Josef 482, 483, 493, 4 98 
Dodsloy, Robert 837 
Dóczy Károly 388 
Dohm, Wilhelm 434 
DomanovszJ...-y Sánrlor 465, 4 76, 495 

496, 808 
Domján "Elek 27 
Domokos Lajos 204, 214 
Domokos Márton 404 
Dolny Jskán 75 
Donát.11 Regina 34:~ 

Dona.t,i, Alessandro 645 · 
Dorfml'istcr Istvá11 [j.)/ 
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Dorschel, Gotthold 374 
Dorval abbé 23 
Döbl'entei Gábor 209, 213, 247, 275, 

276, 342, 489, 491, 497, 657, 757, 
762, 775, 890 

Dömölör Tekla 497 
Dörflcr Sándor 270 
Dör1•io, H einrich 574, 586, M2, 643, 

820 
Dl'f:i.l.>ik Miklós 40 
Draskovich György 291 
Du BeUa.y, Guillawne 238, 239 
Du Bos, Jean-Baptiste 861 
Dubraviczky Márk 386 
Duohcne, M. 54 1 
Dugonics András 149, 151, 153, 160, 

186, 213, 244, 361, 436, 485, 634, 
754, 800, 826, 827, 833, 834 

Duhr, Bernhard 32, 44, 59, 68, 92, 
94, 96 

Dukai Takách Judit 938, 939, 946, 
954 

Du Mai ne herceg l 8 
D11p1·in, Louis EUies 417 
Dumnd kereskedő 407 
nusza József 877 
Dm·oisin, Jacques 409 
Dtimmerth Dozs6 294, 342, 367, 

369, 373, 376, 392, 396, 734 
Dyk, J. G. 490 

Ebcc:r.ki István 60, 384 
Éblo Gábor 34 7 
Eckhordt Sándor 108, 125, 165, 

l 66, 315, 341, 1539, 559, 564, 565, 
568, 592, 59:1 

Eckhart Ferenc 465, 559 
Éder Zoltán 881, 903 
Édes Gergely 436, 817, 859 
Egervári l. Potemkin Ödön 
Egressy Gábor 498 
Ehrard, Jean 104, 113, 136, 178, 

l 81, 182, 189, 861 



Elekes György 321 
Eleutherius Pannonius l. Horányi 

Elek 
Ellrioh, August; 491, 492 
Ember Győző 447, 472 
Ember Pál, D ebreceni 543 
Endre, I. magyar király l. András, I. 

magyar király 
Endrei Walter 467 
Endrődy János 484, 485 
Engel, Johann Cbristian 236, 437, 

439, 906, 908, 913 
Engelma.yer Sámuel 36 l 
Ent.z Géza. 336, 337 
Eöri Fülep Gábor l. Fülep Gábor, őri 
Eötvös J ózsef 385, 440 
Eperjessy Géza 465 
Eporjossy Kálmán 587 
Epikurosz (Epikurus, Epiout·os) 

195, 219 
Erasmus Desiderius RoLttll·odamus 

418, 503, 902 
Ercsey Sándor 787 
Erdélyi János 212, 641, 809, 848 
Erdődi József 863 
Erdődi Kristóf 799 
Erdődi Lajos 749, 896 
Ei·dődy Gábor 335, 337, 338 
Erdődy György 335, 506, 560 
E1-clődy Györgyné 543 
Erdősi Lo.w·o. 586 
Ernesti, J ohann August 416, 422 
Ernyei József 312 
Ernyi Mihály 484, 488 
Ertsci Dániel 203 
Ester András 392 
Esze Tamás 27, 28, 34, 38, 41, 45, 

4 7' 53, 54, 58, 61, 66, 90, 98, 525, 
527, 561, 562, 57:-J 

Eszterházy Ágnes 526 
EszLerhá.zy Antal 87, 9 1, 513, 522, 

526, 527, 561, 563 
Eszte1·ház:-• Ferenc 44.-

8szlcrhá.zy János 369 
Eszterházy József 369, 388 
Eszte1·házy Károly 325, 326, 349, 

364, 873, 874, 876 
Esztod1ázi Miklós nádor ( 1582- 16-15) 

388, 506, 509, 559 
Esztel·házy Miklós („fén) es") 3U, 

38:1- 385, 389 
Eszte1·há.zy Pál 3 :J, 3 5, 3 ', ,54:~. 

562, 563 
l!:szterházy Pálné Thököl) É,·a 562 
-~tédi Sós Má1·ton l49 
B11klidész 421 
l<.:ulenspiegel, TiJl 717, 720, i2l, &la 
Euler, Leonhard 408, 421, 422 
Euripillész 422 
Ewig, Eugon 37G 

Fabo. Simon :!5 7 
Fúbchich József 948 
Fábián István 559 
Fábiánfalusi Ilona 388 
J?ábiánfalusi Miklós 38 
1"abiankovics János 5i 
Fabó András 5GO 
l<abre, J ean 1 78 
Fabricius, J obann Albert -12:! 
Fabrise, D e, Eufrozina. 3 9 
Fo.Uenbüchl F erenc 28i, 294 
Falte1· Jenő 606 
Faludi Ferenc 339, 436, ö2 ·• &-! í, 

649, 650, 664, 677, 687, 6- . .a91. 
730, 758, 766, 769, 816, '.!" • -..31 , 
885, 929- 931, 940, 946, 952, ·.» 

Farkas Róbert 610 
Farkas Vilmos 564 
Pá.y And1'ás 836, 839 
Fáy János 322 
Fazekas Mfüály 149, 152, 1 50. :?öö. 

842, 843, 930, 937, 93" .... . 0-1!, 
944, 946, 950- 953 
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Febronius-HonLhoim, Johann 
Nikolaus 429 

Féja Géza. 172 
Fejér Antal 357, 362 
F ejér György 495 
Fejér József 582 
Fejérváry Károly 321, 322, 745 
Fekete Ferenc 794 
Fekete György 792, 794, 816 
Fekete János 315, 790, 792, 794-

798, 803, 805, 816, 817 
Fekete Sándor 609 
Felder, F1·anz Xav. 496 
Felmer Márton 427 
Felsőbüki Nagy Lajos 349, 351, 363 
Fénelon, Franc;ois 23, 96, 182, 341, 

418,419,423,429, 861 
Fényes Elek 459 
Fényfalvi Kardos Ado1·ján 

l. Révai Miklós 
Fenyő István 156 
Ferdinánd, I. magyar király 66, 368 
Ferdinánd, II. magyar király 37, 96 
Ferdinánd, IV. magyar király 352 
Ferenczi Zoltán 480, 497, 498 
F erenczy J ános 272 
Fessler Ignác Aurél 315, 432 
Fest Sándor 658 
Festetics György 463 
Festetics Kristóf 385 
Ficbte, J ohann Gottlieb 228 
Fidanza, Giovanni l. Bona.vent.ura 
Fiedler, Joseph 27 
Fiesel, Eva 229 
Filtsch, Eugen 479 
Fináczy Ernő 303- 305, 334, 335, 

338, 365 
Fischer, Leopold 573, 860 
Flavius, Josephus 442 
Fletwood, William 422 
Fleury, Claude 418 
Flórián Kata 480, 496 
Fodor Mihály 639 
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Fogarasi Pap József 408, 439, 440 
ll'ógcl József 576 
Foglár György 335 
Folneeics János Lajos 259 
Fontenolle, B emard 419, 42:3 
Forgách Ferenc 294 
Forgách Ilona 543 
Fo1·gáoh Mária 5.J 3 
Forgách Uiklós 78 7 
Forgó.ch (Forgács) Simon 41, 42, 

57, 60, 71,72,84,91,295,290,522, 
526, 527, 562 

Forgách Zsuzsanna 
l. Révay Ferencné 

Formey, Samuel 413, 414, 416 
Foser, Fr. 68 
Forste1-, F. 419 
Foucault, Micbel 229 
F öldi János 149, 152, 160, 187, 245, 

247, 250, 252, 253, 749, 758-760, 
888-891 

Földvári József 206, 207, 224, 225 
Földváry György 392 
Frnnltlin, Benjamin 408, 420 
F1·ed1·0, Anchzej Maxi.mylian 350 
Freret, Nicolas 135 
Fridrik l. Frigyes, II. porosz király 
Friedlender 718 
Frigyes, II. po1·osz király 219, 409, 

431 
Fri.ml Aladár 305, 306 
Froser 68 
Fuhrich, Fritz 4 73 
Fuhrmann Kamilla 401 
Funko, Otto 229 
Futó Mihály 465 
Fülep Gábor, őri 437, 439, 858, 859 
Ffu·odi Vida l. Kisfoludy Sándor 

Gaál György 836, 852 
Gaál Jenő 772 
Gaál József 836 



Gacon, Fi·an~ois 180 
Gadamer, Hans Georg 230 
Gál András 206 
Gál István 594 
Galambos F erenc 33, 3G 
Gáldi László 244, 25:3, 894, 8!.l8, 

904, 907, !lll, 913, 926 
Galilei, Galileo 184, 353, 421 
Galla Ferenc 559 
Gálos Rezső 117, 123, 124, 130, 733, 

738 
Gálos Rudolf 316 
Gánóczy Antal 320 
Garampi, Giuseppo 434 
G1uas Klára 558, 563 
G1uay János 841 
Carrl, Roger 1\fot'lin du 730 
Cál'donyi Alberi, 306, 563 
Gussondi, Piorro 22, 104, !Oő, 111, 

178, 416, 421 
Catterer, Joha1rn (.;lll'i:;loph 882 
Ga.LLi, Lodovico 6 J 3 
Gcbcr Antal 561 
Géczi Mária l. Cseruniczky Péterné 
Geleji K atona István 243, 902 
Geller t, Christiau Flil'Chwgott 145, 

423, 432, 750 
(follérL György 40 
Oemmel-J.<'lischhach, l\Jux 30-!, 31:!, 

316 
Gé1·ard, Alexandro 430 
Gerézdi Rabán 563 
Ce1·encsér István 497 
Górosi Kálmán 49, 30J, 329 
Go1-goly Sámuel 560 
Oorhard György 543 
Gtirlo, W . A. 490 
Ccrst-0nberg, Heinrich Wilhel.m 863 
Gerstocker Antal 346, 347, 362 
Gersú Teréz 489 
Gessnct, Salomon 42:l, 74 7, 876, 948 
Goszlesi Gyula 95 
Clierardi, Evarislo 42:! 

Girlüllller, Christoph 4:3 l 
Olabolschnig (Globot~nig), Caspal· 

574, 582 
G leichen-Russwunu, 
Kad-Al~ander .Frcil1cuvon 766 

<:!ossy, Karl 4 7G, 4 ;; 
Goethe . .Johann Wolfüan;r 132, 24.l, 

2-17, 262, 26-0. ~;:?, 4 ;-, 484, 584, 
(j!jJ, 166, 77:?-ii4. ii", 49, 929, 
9:32, 937 

Goldberger Ferc-nc ..tG7 
( ;oldoni, Carlo 4 23, 4 ~. s.t:3 
Combocz Zohin Gl6 
CoM.áles, Thyr::,U5 44, G~, e>3 
Corzó Gellén 24, 42 
Gorovo László 49 l 
Go!., Jcrz.y 480 
Cotti, I.ododco Vi11cl·11w 3~ , .s.;:1 
C0Llsol1ed, Johann Clil'i,;Lian 2-!L 

675, 759 
Gol.tselig Gizella 564 
Clörgei Pál 34 
Görög Demeter 752, i55, 156 
C:racian, Ballasar 420 
Gramond, Gab1·iel Bathúlcmy 2-! 
Gránát János 69 
G1·ass Fl'igyesné 73:i, 73·~ 

Grassalkovich Antal 380, 3&6, 65:i 
G1·egot', J ozof 473, 479, 4&7 
Greute, Georgcs 602 
Grillprwz.er, Franz 486, 4Ul, -!!):2, 

494 
G1·onov, Johanncs L•'ridcricus 422 
Gronovins, L11uronLi11s Thcodorus 

408 
Uro!S8ing (Grossingc1·) l•'crcnc l{udolf 

95 
Hrolius, Hugo :i73, 374, 408, 420, 

532 
Crögor Lajos 720 
(:1·ünwald Fülöp 461 
ctualLerio, Filippo Anf'onio 561 
Gua.tlerius, Jaoobus 353 
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Guez, Jean-Louis 54 7 
Guillemot, M. 19 
Gukovszkij, 

Grigorij Alekszamkovics 774 
Gulyás József 296, 298, 316, 321, 

329 
Gulyás Károly 405 
Gulyás Pál 291, 298 
Gussits Miklós 674 
Gusztinyi János 338, 344, 346, 361, 

3G4 
Guttwir't Menyhért 40, 642 
Günther, Emil 484 
Cürtlcr Alfréd 446 
Gvadányi József 152, 153, 160, 436, 

628, 826, 836, 896, 933, 936, 940, 
941, 950 

Gyalogi János 79 
Gyalui Farka.s 207 
Gyarmathi Sámuel 245, ~52, 253, 

860, 861 
Gyenis András 44, 63, 293-295, 

297, 301 
Gyenis Vilmos 566, 715, 718, 722, 

726, 834 
Gyergyai Albei·t 7:11 
Gyöngyösi István 153, 274, 424, 

ó04, 505, 560, 683, 665, 674, 676, 
710, 711, 898 

Gyöngyösi János 817 
György Aladár 291- 293, 296- 299, 

:n2, 314-316, 328 
György Lajos 341, 716, 717, 720, 

721, 723, 724, 728, 884 
Gyula, III. pápa 336 
Gyulai Pál 143, 154, 155, 1 70, 298, 

787, 836 
Gyulay Ferencné 890 
Gyulaffy Ist.ván, 1-á.tóf i :182 

Hnan Lajos 295, 297, 320, 327 
l fodamo11·sky, Franz 4 73 
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Hadik András 315, 65 1, 653 
Hafenreffer, Ma.tthias 508 
Háfiz, Samsza.ddin Mohamed 24 7 
Hugedorn, Friedrich 145, 423 
Ho.idcr-Pregler, Hilde 487 
Hajnal István 283, 663 
Hajnóczy József 814 
Halász Gábor 1 72, 734 
Haller, Albrecht. 858 
Haller József :32 
Haller László 145, 341, 362, 435, 

556, 837 
[faller Lászlóné 556 
Haller Sámuel 357 
Háló Kováts József 177, 179, 185-

188, 190, 192-199, 850, 857 
Humann, Johann Gcorg 233, 236, 

237, 271 
Homar István 315 
Ila.mel-Brtininx l. Bruyninx, Ha.mol 
Haner Gyöt-gy Jeremiás 416 
Hankamer, Paul 230 
Hankiss Elemér 920 
Hannibal 571 
Hanuy Ferenc 559 
Haraszti Elemér 767 
Huri Péter 436, 439 
Harris, Jacob 882 
Harsányi István 739 
Hartung, Fritz 17 
Ho.tvuni István :J29 
Hat tyMfy Dozsó 7:37 
Huusel', Arnold 146 
l lú.vo1· J"ános 650 
Húvot· Mátyás 6li0 
Hávor Mátyásné Oruzy Anna 650, 

652 
Haydn, Josepf 487 
Riigelin, Franz Karl 4 76, 4 77 
Heckenast Gusztáv 18 
Hegel, Georg Wilhelm 152 
Hogyi György 351, 5ó!l 
lluirn 483 



• 

Heineccius, Johann Gottlieb 408, 
420 

Hoinsius, Nico!aas 422 
H eintel, Edch 230, 271 
Heiszter, Siegber t 52 
Heizler, Leopold 574 
H ell Miksa 421, 702, 709, 860 
Heller Ágnes 770 
H ellmann, K arl Joseph 479 
H elmeczy István 344 
Helmec7.y Mihály 149, 150, 275, 496 
Heltai Gáspái:· 427, 718 
H elvélius, Claude-Adrien 1:35, 136, 

251, 757, 905 
Hemici, Christian Friedrich 

(Picancler) 767 
Henrik, IV. francia király 18, 19, 24 
Hcnsler 484 
H erU1yei Vilmos 563 
Heppner Antal 480 
Hérakleitosz 228 
H erder, Johann Gottfried 146-150, 

159, 165, 170, 233, 235-237, 240-
242, 247- 24 9, 251, 258, 260, 261, 
265, 271, 272, 482, 492, 734, 766, 
772, 773, 778, 824, 826, 828- 832, 
840, 845, 855, 856, 859- 861, 863, 
864, 867, 868, 882, 905-907, 913, 
929, 940 

Herepei János 403, 513 
Hering Ignác 468 
H ermá.n József 342 
H ermányi Dienes József 320, 322, 

543, 555, 566, 723- 732, 834 
Hérodotosz 422, 616, 621 
H erolt (Discipulus) János 721 
Hoi·vas 860 
H ervay, John 186, 198, 436 
Hess 488 
Hésziodosz 588 
H ets J. Aurolión 285, 305 
H eufelcl, F rnnz 4 78 
H eumann, Chdstoph August 415 

H evenesi (Hevenyesi) Gábor l , 82, 
84, 87, 92, 395, 42 7 

Hilverding, Joseph 4 79 
Hiross Sámuel 438 
Hobbes, Thomas 113, 133, 2JJ, 416, 

420 
Hoclermarszky János 92 
Hodinka Antal 92 
Hoedel, Joachim 574 
Hoesnbroech, Paul Caius 44 
Holbach (Holberg), Paul-R em i, 

Dietrich 40, 103, 105, 109, 133 , 
135, 136, 194, 905 

Holberg l. Holbacb 
Hóman Bálint 572, 607 
Homérosz (Homérus) 185, 193, 197, 

239, 422, 575, 580 
Honterus János 298 
Hőpital, Guillaume-F1·auyois-

Antoine de V 408, 421, 430 
Hopp Lajos 347, 501, 56 L- 563, 565 , 

566, 581, 723 
Horány i Elek 88, 319, 411, !17, 

427, 436, 628, 739, 745, 801 
Horatius (Horác, Horatz), 

Flaccus, Quintus 180, rns, 263, 
264, 265, 441, 503, 519, 568, 586, 
641, 656, 665, 670, 676, 6íi. 690. 
692, 693, 701, 710, 884 

Horkay László 201 
Hormayr, Josef, lfreiben von 49 
Horvát István 234, 255, 25 . 26"; , 

271, 273, 274, 298, 495 
Horváth Ádám 149, 212, -;59 
Horváth Gábor 48- 50 
Horváth Iván 24 7 
Horváth János 165-J 73, .>63 • .; ·-, 

628, 642, 647, 703, 826, 29_ :j ' 

848, 849, 888-890, 892 
Horváth Jánosné 563 
Horváth Jenő 287 
Horvát h J ózsef 21J 
Horvá th J. E l.ek 05-1 
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Horváth K. János 421 
Ho1·váth Károly 258, 634 
Horváth Margit 325 
Horváth Mihály 156, 368-372 
Horváth Sándor 291 
P . Horváth Ádám 

l. Pálóczi Horváth Ádám 
Hosschius, Sidronius 643 
Hölvényi György 320 
Höpfler, Fra.ntisek J. 480, 481, 483, 

490 
Hrabovszky József 330 
Hubert Mátyás 351, 361 
Huroboldt, Wilhelm 232, 273, 584 
Hume, David 202, 217, 419, 420, 

441, 931 
Hunyadi Ferenc 436 
Hunyadi János · 21, 396, 590, 625, 

737, 742 
Hunyadi László 105, 436, 734, 746, 

762,828 
Huszár József 69 
Huszti István 353, 362 
Hutten, Ulrich 507 

Iffland, August. Wilhclm 4.85 
Ila Bálint 563 
Illei J"ános 351, 359 
Illés Endre 726, 727 
Illésházy Gáspár 794 
Illésházy Gáspárné 5113 
Illésházy Istvánné (Pálffy KaLa) 

506, 543 
Illésy János 607 
Ihász Lajos 484 
Illyés István 71 
Imhof, Andreas Lazan1s 404 
Imre herceg, szent 395, 396 
Imre János 213, 392 
Inántsi Pap Gábor 494 
Ince XI., pápa 46 
Institol'is Gábo1· 438, 439, 442 
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Ipolyi Arnold 564 
Ireneus 344 
Iselin, Johann Rudolf 407, 433 
Isidorus Hispalensis 884 
István, I. magyar király 66, 334, 

352, 371, 373, 395, 575, 580, 581, 
586, 629 

István, V. magyar király 3915 
Istvánffy l\iliklós 584, 595 
Istványi Géza 563 
Iványi Béla 559, 560, 576 
Iványi Emma 561 
Iványi Sándo1· 340, 352, 359 
Izabella magyar királyné 298 
Izdenczy József 
Izsépi Edit 560 

Jablonski, Daniel Ernst. 39 
Jacobi, Gco1g 201 
Jacobinus János 565 
Jacobi1s de Vit.riaco 721 
Jacquelot, Isaac 194 
Jakab Elek 721 
Jakabfalvy Román 349, 357 
Jákó Károly 582, 584, 615-617, 

019, 621, 624, 627, 629, 639, 644 
J akó Zsigmond 563 
Jakubovich Emil 559, 564 
Jarnbtekovich László 315 
Jancsó E lemét· 316, 402, 755 
Jankovich (ID.) Miklós 321 
Jankovich (IV.) Mildós 321, 322 
Jankovics József 565 
Jánossi Miklós 624, 629 
Jantsó Pál 495, 497 
Janus Pannonius 354 
J cdin, Hubert 30:3 
Jenei Ferenc 560 
Jenisch, Daniel 242, 259, 2ü3, 2G5 
Jezernitzky Károly 816, 820 
Jerusalem, Johann .F1:iedrich 418, 

429 
Jessensky Dániel 536 



' 

Jifik, Franti~ek 484 
Johneon, Samuel 432 
Jókai Mór 244, n1, 787, 834, 844 
Jóannész Kinnamos Gi.19 
Jonee 860, 861, 868 
Joó Im1·e 289 
J Ó'L.sef Attila 641 
József nádor 323, 4 76, 496, 808 
József, r. magyar király 68, 87, 92, 

95-97, 531, 581 
József, II. magyar király 95, 97-

99, 155-157, 160, 162, 163, 201, 
244, 260, 261, 308, 309, 311, 329, 
330, 343, 365, 374, 431, 434, 438, 
445, 446, 462, 467, 472, 473, 476, 
477, 481-483, 487, 491, 493, 496, 
497, 643, 684, 740, 742, 752, 782-
785, 787, 788, 790, 798, 800, 806, 
817-819 

Juglarez, Aloysius 520 
J ubru'Os Ferenc 4 1 
Juhász Gel'gely 246 
Juhász László 576, J86, 587 
Juhos Anna 388 
Juhos Péter 388 
Julius Caesar 598, 845 
Julow Viktor 842 
Jurieu, Pierre 194 
Jurkovich Emil 294, 305, 306, 307 
Jurkovics Pál 56, 88 

Kabdebó Lóránt 89:.! 
Kádár Jolán l . Pukánszkyné 
Ka.jali Klára 526, 562 
Kajali Pál 88 
Kalazanci Szent Józsof 

(Calasantú József) 671 
Kállay Ferenc 225 
Kálmán, magyar kfrály 395 
Kalmár György 250, 430, 438, 439 
Kálvin (Ca.Ivin) János 217, 345, 4 L8 

604, 665, 745, 803 

Kanizsai Györgyné 3 2 
Kanizsai Ki:isztina 388 
Kanizsai Orsolya 

l. Nádasdy Tamásnó 
KaniLz Löbl David 466 
Kant (Kánt), Immanuel 201-:.'05. 

208-211, 213-215, 217, 224-22~. 
262, 271-273, 430, 436, 846 

Kántor István 533 
Kántorné Engelhar<ll, Anna J~l, 

494 
Kapi Gábor 582 
Kapitánffy István 559 
Kaprinai István 30, 78, 319, 42i, 

436, 520, 521 
Karacs Ferenc 436 
Karácsony Sándor 855 
Karácsonyi János 32, 285, 288, 290, 

297, 301, 308 
Kardos Tibor 497, 562, 564 
KáI·mán József 149, 169, 248, 829, 

834, 835, 839, 916 
Károly, III. magyar király 300, 

376, 378, 579, 581, 589, 591, 597, 
599, 607, 6<J.2, 652 

Károly, V. német-római császár 
:l7(1 

Károlyi Antal 346 
Károlyi Árpád 559 
Károlyi Ferenc 34 7 
Károlyi Sándor 60, 295, 3 .5_ 5~, 

526, 527, 533, 561, 562 
Kászonyi Tamás 392 
Katalin, II. orosz cárnő U'>l 
Ku.tomiistván 29, 31, l». :n'". 32i. 

341,427,436, 65~ 01 
Katona József 485, -l ü, -l'~. -l97, 

498, 628, 655 
Katona Lajos 721 
Kaunitz-Rietberg, " 'enzel Anton 

376, 434, 488, 7 3 
Kazy Ferenc 31, 5l.1,:~. '71, 92, 615, 

644 
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Kazinczy Ferenc 144, 1*5, 148, 149, 
153, 154, 159, 163, 169, 185-187, 
204, 207-209, 211-213, 224, 225, 
227, 228, 231, 241, 247-250, 252, 
256, 258-279, 342, 359, 406, 484, 
491-493, 495, 496, 498, 556, 565, 
654-657, 661, 662, 733, 735, 738-
740, 745-750, 752-754, 757, 758, 
760-762, 787, 788, 794, 805, 809, 
812, 815, 828, 829, 834, 837, 839, 
848, 850, 851, 873, 874, 876, 888-
894, 903, 911, 927, 933, 934, 937, 
938, 940-942, 944, 946, 948, 952-
954 

Kazinczy Gábor 27, 31, 50, 564 
Kazza.y Sámuel 322, 329 
Keckcl'Jna.nn, Ba.1·tha.lomaeus 521 
K ec-.ior György 643 
Keglevich Ádámnó Orczy Teréz 

653 
Kelemen Ataná.z 61 
Kelemen Lajos 562, 729 
Kelemen László 4.82-484, 495 
Kelemen, XI., pápa 80, 96, 97, 

572 
Kelemen, XIV„ pápa 95, 96 
Kemény Ferenc 

l. Schy-Kemény Fol'enc 
Kemóny János 506, 509, 518, 560 
Kemény Jánosné Teleki Anna 543 
Kemény József 505, 530, 561, 562, 

565 
Kemóny Zsigmond 157- 159, 164, 

941, 943 
Kemniczer János 466, 469 
K cmpolon Béla. 495 
Kempelen Fa.1·kas 4 77 
Kepler, Johannes 353 
Kerekes Sámuel 755, 756, 843 
Kereskényi Ádám 357 
Keresztély Ágost herceg, 

esztol'gomi érsek 61 
K eresztes Kálmán 382 
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Keresztesi Józs<>f 785, 787, 789, 792' 
795, 804, 807, 808 

Keresztesi Papp Miklós 498 
K e1·esz tury Dezső 565, 634, 727, 

742, 777 
Kol'esztury Mál'ia 151 
K ézai Simon 390, 396, 568 
Khevenhüller, Fmnz Christoph 427 
K inizsi Pál 382 
Kinizsiné Magyar Benigna 383 
Kinderma.nn, Heinz 473, 479, 481, 

482,487,488,490,491 
Kinsky, Philipp 370 
Király György 565, 583 
Király István 716, 726, 727 
Király József 820 
Kirkinen, Heikki 114 
Kis Imre 33, 50, 51 
Kis János 50, 228, 259, 260, 265, 

267, 276, 90~ 944, 952, 955 
Kis József 465, 754, 755 
Kisbán Emil 309 
Kisdi Benedek 294 
Kisfaludy Kál'oly 488-489, 630, 

836, 847, 850, 851, 938, 941, 944, 
945, 949, 952 

Kisfaludy Sándor (Füredi Vida) 
150, 157, 269, 270, 276, 277, 740, 
762, 815, 837, 901, 933-935, 938, 
941, 947, 948-950, 953-955 

Kiss Gergely 438, 439 
Kiss István, Szegedi 419, 507 
Klaniczay J ános 438, 439 
Klaniczay Tibo1· 18, 166, 302, 510, 

560, 565, 567, 569, 583, 587, 723, 
724, 728 

Klaus Ignác G 15 
KJoin, Karl 601 
Kleist,, Ewald Chrislian 863 
Kleist, Heinrich 248, 423 
Klement János Mihály 39 
K lompa Ká1·oly 315 
Klimó György 288, 325, 442 



Klopstock, Friedrich Got llieb 246, 
423, 856 

Knauz Nándor 202 
Kniezsa István 903 
Knoll, Modestus 348 
Koberwein, Simon Friedrich 4 79 
Kocsi János 36 
Kócsi (Kótsi) Patkó János 491, 

495,497 
K ocsi (Kotsi) Schestyén István 215, 

858 
Koháry István 385, 665, 674, 710 
Kókay György 136, 245 
Kolinovics Gábor 397 
Kollányi Ferenc 314, 327, 332 
Kollár Ádám F erenc 297, 320, 322, 

342, 343, 371, 3n, 374, 377, 307, 
427, 733, 734 

Kollár, Ján 480 
Koller Ferenc 799 
Koller József 325 
Kollonich Lipót 39, 54, 61 
Kollonics László 327 
Kolozsvá.ri GrandpieJTe Emil 716 
Koltay-Kastner Jenő 288 
Kolumbus Kristóf 184, 696, 786 
Komáromi János 543 
Komáromy András 561, 571 
Koncz Ákos 354 
Koncz József 30, 297 
Kondé Miklós 807 
Konek, Sándor 445 
Konfucius (Confutzius, Confutius) 

131, 219, 870 
Konstantin, Nagy, római császár 

66, 90, 803 
Kónyi János 720, 721, 746, 835, 

837 
Kook 1. Cook 
Koppi Károly 319, 435 
Korabinszky János Mátyás 314, 

318 
Korompay H. János 168, 647 

Kosáry Domokos 
Kosseticz János 
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Kossovics Márton 513 
Kossuth Lajos 157-159, 821, 942 
Kossuth László 320 
Kostyál Ádám 490 
Kostyán Ákos 563 
Koszó János 315 
Kos?.tolányi Zsigmonrl 69 
Kót:si Patkó János 

l. Kócsi Patkó János 
Kotsi Sebestyén István 

l. Kocsi Sebestyén István 
Kotzebue, Fe1·dinand A ugust 4 77, 

484-486, 490 
Kov11-0hich Márton György 306, 

320, 323, 32~ 436, 43 7, 439, 564 
Kovács Ferenc 837 
Kovács József 338, 345, 347, 362 
Kovács László 729 
Kovács Máté 563 
Kovács Péter 349 
Kovács Sándor Iván 559 
V. Kovács Sándor 559, 566 
Kovacsics József 445, 446 
Kovacsóczy Farkas 298 
Kovári Pál 386 
Kovásznai Sándor 405 
Kováts József l . Háló Kováts József 
Kozsinov, V. V. 718 
Köblös Zoltán 330 
Kölber Jakab 466 
Kölber Kázmér 469 
Kölcsey Ferenc 146-149, 152, 154, 

155, 159, 160-162, 173, 226, 228, 
250, 269, 274- 276, 279, 386, 588, 
605, 628, 630, 667, 761, 762, 821, 
839, 846, 861, 936, 941- 946, 948, 
952, 954, 955 

Köleséri Sámuel 298, 299 
Kölesy Vince Károly 763 
Köpeczi Béla. 17, 18, 23, 341, 523, 

527, 561, 56~ 565, 581, 814 



Kőrösy György 46 
Kőszeghy Pál 505 
Kőszeghy Szaniszló 349, 363 
Köteles Sámuel 225- 228. 
Kővári László 459 
Kövér Ferenc 821 
Kramer, Hans 97 
Krause, Johann Gottfried 767 
Kray Jakab 522 
Kramer, Ph. 564 
Kreil Antal 201 
Kreskay Imre 320, 364, 737, 7.38, 

752 
Kristóf György 655 
Krug, WjJholm 211, 212 
Krusché Emil 40 l 
Krüger, Karl Friedrich 480 
Kuik .J ózseflgnúo 574 
Kulcsár (Kultsár) István 258, 267, 

644, 850 
Kulcsár Péter 559, 644 
Kun György 563 
Kuncze Leó 288 
Kunits Ferenc 338 
Kuntz, Christ;oph Johann 483 
Ktu•tz, Johann Heinrich 32 
Kurz-Bernardon, Felix 487 
Kürtösy András 70, 71 
Kvacsala János 40 

La Bruyere, Jean 419-420 
La Caille, Nicolas-Louis 421, 430 
La Oondamine, Charles-Marie 

408, 411, 421 
Láczai Szabó József 276 
LaczkaJános 124, 762 
Laczkovics János 786, 805 
Laffert Anna Mária 

(Orczy Lőrincné) 653 
Lafontaine, August 835 
La Fontaine, Jean 841, 944 
La Ha.rpe, Jean-FranQois 935 
Lajos, II. magyar király 380, 383 
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Lajos, XIII. francia király 24, 373, 
386 

Lajos, XIV. fran~ia király 19, 2Q, 
23, 24, 27, 39, 243 

Lajos, XV. francia király 98, 417 
Lajos, XVI. francia király 191, 431, 

433 
Lakits Pál 726 
Lalande, Joseph-Jérőme 421 
La.ma.ne, E. 582 
Lambert, Jean-Henri 419 
La Mettrie (Lamettrie), Julien 

Offroy 136 
La Motte-Fouqué, Friedrich 431 
Lampe, Friedrich Adolph 427 
Lampel, Anna 4 79, 480 
Lampel, J oseph 4 79 
Lampérth Géza 559, 564 
Lánczy Gyula 60 
Láng Ádám János 495 
Lánghy István 613 
Lantos Zoltán 285, 286 
Leclerc, Jean 19 
.Lefranc, Jean-Jacques 179 
Lehner Tóbiás 475 
Leibniz, Gottfried Wilhelm 46, 182, 

217, 233, 239, 243, 286, 417-419, 
421, 430, 860 

Le Jay, Gabriel-FranQois 520, 521 
Lengyel Alfréd 595 
Lengyel Dénes 583 
Lengyel József 216, 224, 225, 227, 

228 
Le Nőtre, André 442 
Leopoldi 586 
Leskó József 876 
Lessing, Gotthold Ephraim 4 77, 

863,864 
Lestyán Mihály 602 
Lewis, B. 569 
L'Hospital l. Hőpital 
Ligne, Charles-J oseph 783 
Linné, Karl 421, 441 



Lipót, I. magyar kfrály 46, 97, 334, 
379, 396, 510, 574, 597 

Lipót, II. mo.gyat• király 43íl, 472, 
476, 477, 783, 785, 78G, íM, 80 1, 
802, 811, 873 

Lipsius, Justus 350, 353, 1)03 
Lipthay l\'[á!'ia 4!)5 
Lischorong Gáspár :lO!j, :107, 309, 

310, :ll9, :323 
Liszti László 382, 571 
Livius, Titus 569, 616, 643, 920 
Llhuyd 860 
Locke (Lok, Lokk), John 126, 126, 

180, 195, 215, 233, 234, 243, 25 l, 
419, 423, 44 L, 855, 9:!1, 9-1 :1 

Loen 186 
Longne\'nl, Frtmc;ois J osoph :18 
L6nyay Annn. 506, 560 
Lotharingiai Ji'orooc 303, 405, 469, 

476, 477, 495, 498 
Lórá.ntffy (Lóránlfi) Zsuzsánno. 

l. I. Rákóczi Györgyné 
Lousse, Émilo 376 
Lonvois, Frnn{'ois -l\Iich el 19, 20 
Lowth, Rol>01·t 239, 240, 247, 418 
Loyolai Szent Tgnác 98, 671, 817 
L6kös István 17 l, 873, 893 
Luby Imre 89 
Lucanus (Lukánus) 743, 74!), 759 
Ludassy :Má1·io. 113 
Ludke 430 
Ludolf, Hiob 860 
Lugosi Döme 484 
Lukács György 146, 718 
Lukács István 582, 584, 594, 602, 

607 
Lukcsics Pál 383 
Lukinich Imro 39, 330, 561, 572, 

653, 729, 807 
Luther Márton 239, 345, 41 8, 604, 

665, 745 

Mo.billon, J onn 353 

Maca.ula.y, Thoma..':I Ba.bington 158 
Macohio.velli, Niccolo 18, 569 
l\I t1cphcrson, .Ja.mos 240 
l\Iae:say (i\fochy), Aloxius 35 
Ma.dá.ch Gáspár 388 
M:ndách Imre (a költő apja) 389 
1\foclác•h Imre (akölt.6) 388, 392, 942 
Madách .lános (1652- 56) 388 
1\frulách János Ct l697) 389 
l\Iadách János (1750) 389 
Madách László 389 
Madách Péter 388 
Madách Sándor 389 
Madoosányi Anch'ás 74 
Macloosányi ~Iiklós 77 
Magda. Pál 458-460 
:\fogdeburg Károly 405 
J\fognus, Olaus 862 
1\ínimbomg, P. Louis 23, 24 
,\Lainlonon, .Mme. 19 
lia.ister, Franz Xavcl' 583 
:\la.jláth Béla. 314 
:\fajláth János 157 
l\fajober, Mat'ej 483, 490 
Mo.jthényi Anna. 389 
Makkni László 558, 663, 564 
Makó Pál 643 
Mnksay Ferenc 63, 64, 560-ó62 
Malebranche, Nicolas 221, 419 
Mallet, Paul H enri 861-869 
Mályusz Elemér 97, 98, 455, 496, 

554, 789, 794 
Mályuszné Császár Edit 4 71, 484, 

490, 492 
1\fandeville, Berna.rd 237, 770, 772 
Mandrou, Robert 836 
Mangold Lajos 98 
Mányoki Ádám 41, 557, 558 
Marana, Giovanni Paolo 541 
Marczali Henrik 376, 455, 591, 607, 

632, 782-785, 792, 808 
Marcll, Jacques 49 
Margalits Ede 633 
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:\fargit, Árpád-házi 29:1, :195 
J\Iária AntoineLte francia királyné 

191, 433, 496 
l\füda Krisztina. osztrá,k f6hercegnó 

367,676 
l\fária Lujza francio. császámé 274 
M1il'ia Tf!rézia magyar kfrtílyn6 

98, lfi6, 30!l, 304, 308, 311, 334, 
3fi3, 367-369, 371, 373- 376, 378, 
:l8 1, :186, :190, 393, 397, 410, 431, 
445, 467, 469, 472, 574, 602, 627, 
638, 642, 651, 652, 658, 670-672, 
680, 681, 684, 698, 712, 717, 733, 
734, 751, 71)4 

Máriássy Johanna J<ata. 54 3 
Markhot. Ferenc 33!), :157 
Márki ~1iodor 29, :io, 79, 80, 572, 

580 
]\farkos Béla 340 
Markusovszb.-y Sámw~I 293, 330 
l\farmontel,Jean-Fran{'Ois 409, 420, 

423, 747, 749 
1\farót Károly 583, 639 
1\Jarólhi Gyfügy 300, 419 
1\farot.ti Imre 607, 611, 614, 644 
M a,rtcan, Pione 19 
Martini, Anton Frciherr von 313 
J\'fartinkó Anrlrús 609, 6:14, 727, 

838, 926 
1\'lartinovics Ignác 763, 786, 802, 

808, 814, 942 
i\lárton Istnin 203- 213, 216, 217, 

220, 224, 226, 228, 430, 4:l7, 
4:19 

Marx, Karl 770, !)4 1 
l\fasenius (l\Iasen), Jacobus 520 
l\láté Ká1•oly 44 
l\fatthieu, Pierre 18, 19 
1\látyás király 18, 322, 378, 383, 

::190, 396, 489, 5:33, 569, 595, 602, 
627, 638, 751, 759 

1\fátyási József 259, 436, 794, 796 
l\fottyasovszky Ignác 639-841, M4 
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Mátyus Isfrán 422, 7i>4 
Maupertuis, Pierre-Louis i\foreau de 

861, 862 
Mauzi, Robert; 120, 136 
Mazarin, JuJes 19, 20, 24 
Mazarin, Hortense 19 
l\fa.ycr, F. M. 377 
1\fcdgyesi Pál 409, 419 
1\foincckc 14 7, J ó!l 
1\fcisscns, J. 557 
Melanchthon, Philippus 239, 488, 

902 
Melich János 254 
i\'feliLh Mária 388 
Méliusz Juhász Péter 507 
1\fclzer Jakab 321, 763 
Mendelssohn, l\foses 4 19, 437, 931 
Mcncnius Agrippa. 84.5 
Mérei Gyula. 462, 465 
Mérei Mihály 89 
l\Cerényi Lajos 559, 660 
J\fercicr, Roger 178, 181 
J\[erczis Tamás (1\T<'rchich, Almási) 

l)Q 

1\-í<'r.i:, A loys 418 
i\Ieslier, ,Jean 135 
l\[esnard, Pierre 664 
Mészáros Ignác 248 
Mészáros Janka. 322 
Meszlényi Antal 2!>-31, 37, 50, 51, 

62, 68, 78, 80, 93, 336-338, 365, 
573 

Mészöly Gedeon 005 
Metód 232 
Meyor, Jean 367 
J\fo-.i:ey László 568, li6:{ 
Mezei Márta 14.3, 611, 7i7 
l\licu-KJein, Samui) 437 
Mic:r.kiewicz, Adam 94 i 
Miga:r.zi Kristóf 326, 360, 671 
Mihnlovics Ede 34. 7 
Mihályffy István 874 
Mikes István 568 



Mikes K elemen 347, 518, 537-542, 
544-545, 548, 551-553, 556-558, 
56~ 565, 72~ 723, 730 

Mikes Mihály 526 
Mikó Imre 374 
Mikó Pál 565 
Mikszáth Kálmán 71 6, 726, 727, 

731, 828, 834, 844 
Mill, John Sheart 943 
1\füler Jakab Ferdinánd 55, 60, 64, 

80, 81, 83 
Millot, Claude-Frangois-Xavier 

744, 905 
Milton, John 178, 420, 423, 857 
Mirabeau, Honoré-Gabriel 433 
Misztótfalusi Kis Miklós 

l. Tótfalusi Kis Miklós 
Mittwoch, Eduarcl 569 
Mixich Lajos 24 7 
Moczy l . Macsay, Alexius 
Mocsáry Balázs 392 
Mocsáry Lajos 564 
Mocsáry László 392 
Mohai János 817 
Moholí-Ernuszt Hanna 564 
Moliere 423, 484 
Molnár Aladár 284, 285, 289, 297, 

330, 564 
Molnár András , ifj. 494 
Molnár Antal 909 
Molnár Borbála 896 
Molnár Erik 1 7 
Molnár János 244, 421 
Monacelli, Francesco 353 
Monboddo, J ames Burnett 882 
Monnier 434 
Montaigne, Michel Eyquem de 

221, 419, 658, 679 
Montecuccoli , Raimondo 509 
i\fonresquiou, Charles 150, 372, 3"73, 

409, 420, 430, 432, 541, 7G8, 905, 
940 

Montgolfier, Jacques-Ét ienne 431 

62 Irodalom 

Montucla 408, 415 
Moor Anna 491 
l\forerus (Moreri), Louis 415 
Morvay Győző 794, 796 
Mosheim, Jobann Lorenz 41 i 
lVfounin, G. 860, 861 
Mousnier, Roland 17 
Moza1·t, Wolfgang Amadeu:i .; ... -• 

490 
Muratori, Lodovico Aruuc::io l.SD. 

431 
Muschenbroeck, Pieter ~O~ .:30 
Mueset, Alfred 931 
Müller Fülöp !66 
Müller, Jobann Heimidi ~ i3 
Müller, Wolfgang 303. 330 
Müllner Mátyás 291 
'.\Iüteferrika, Ibrahim 410 

Nádasdi Pálné Révay J udit 506, 
543 

Ná<lasdy Ferenc 314, 352, 508, 543, 
948 

Nádasdy Tamás 506 
Nádasdy Tamásné Kanizsai On:;olya 

382 
Nádasdy Istvánné Thököly 1Cária 

562 
Nádor Jenő 449 
Nagy Béni 334, 339 
Nagy Ferenc (kat ona) 653 
Nagy Ferenc (diák) 877 
Nagy István, szerentsi 438, 439 
Nagy Iván 381-383, 389, 391 
Nagy János 874 
Nagy Miklós 719, 72G 
Nagy Sámuel 214, 407, 410, 411. 

859 
Nagyváthy János 802, 815, 851 
Napóleon, I. francia császár 268, 

273, 274, 466, 574, 777, 943 
Nasoh, Thomas 782 

977 



Naumo.nn, Victor 
l. Pilatus-Nau.mann, Victor 

Necker, .Jacques 430, 433 · 
Nedeczky Gáspár 73, 386 
Némedi J„ajos 355, 733, 743, 754, 

761 
Németh G. Béla 152, 158, 160, 162, 

165, 779 
Németh Gyula 568 
Németh László 143, 540, 55G, 941 
Némethy Lajos 60, 71, 72, 293, 310 
Nero, római császár 681 
Nestroy, .Johann Nepomuk 844 
Newton, Isaac J 84, 19'.l, 243, 286, 

353, 420, 421, 943 
Niczky KrisLóf 820 
Nigg, AnLon 473 
Nigrelli Mál'ia Anna 526, 561 
Nigrini Sámuel 46 
Nilles, Nicolaus 50, 61 
Nitri, Maurizio 417 
Noris, Emico 34G 

Nyári Lőrinc 388 
Nyáry Krisztina (Zárká.ndy Pálné, 

ill. Dóczy Gáborné) 388 
Nyáry Krisztina (Bossányi Lászlóné) 

388 
Nyáry (Nyári) Krisztll1a 

(Thurzó Imréné, ill. 
Eszterházy Miklósné) 383, 384, 
388, 506, 559, 560 

Nyáry Miklós 388 
Nyáry Pál 388 
Nyáry Pálné Teleguy Kata 506, 

559 
Nyáry Zsigmond 388 
Nyáry Zsuzsanna 389 
Nyesi Demeter l. Petőfi ~,ándor 
Nyfri .János Kristóf 271 
Nyomárkay .József ?:l9 

!)78 

Ócsai Balogh Péter 
l. Balogh Péter, ócsai 

Ocskay László 52, 60, 89 
Offenba-011, .Jacques 767 
Okolicsányi Pál 65 
Oláh Miklós 294, 584, 587 
Oláh színész 495 
Oltványi Ambrus 149 
Orbán Péter 497 
01·czy Anna l. Rávor Máty{1Sné 
Orczy Gergely (I.) 650 
01·czy Gergely (Il.) 650 
Orczy Gergely (IV.) 650 
Orczy György 650 
0l'Czy István (a költő apja) 389, 

651 
Orczy István (a költő fia) 653 
Orczy László 805 
OJ:ozy (Orczi) Lőrinc 124, 131, 133, 

13(), 148, 153, 174, 336, 350, 355-
360, 362, 364, 384, 389, 438, 466, 
619, 624, 647, 649-665, 667, 669-
679, 684, 688, 693-700, 703, 705-
709, 735-737, 744, 745, 750-752, 
770, 771, 826-830, 840, 930, 931, 
94 7, 954 

Orczy Péter 650 
Orczy Teréz l. Keglevich Ádámné 
Orczy Zsuzsánna l. Amade Lászlóné 
Orlay Petrich Soma 488, 489 
Ot·Os7. Ernő 348 
Owsz György 74 
Orosz István 462 
Orosz Pál 522, 526 
0l'osz Pál, csicseri 562 
Orosz Tamás 73, 74, 86 
Ortutay Gyula 716 
Ossolinski, .Joseph Max 493 
Osszián 948 
Ostrosics Mátyá.CJ 561, 562 
Osvald Zsigmond 756 
Otto, Fteisingeni (Frisingensis) 536 



--
Ovidius Naso, Publius 503, 583, 

585- 589, 595, 597, 598, 608, 615-
617, 62!), 630, 635, 63!), 643, 710, 
!)46 

Őri Fülep Gábor l. Fülep Gábo1·, 61'i 
Ől'i Sznbó Gábor l. Szabó Gábor, 6ri 
ÜLvüs Ágos ton 560 
():r. Pt\I !U 1, 8 12 

Pach Zsigmond Pál 27 
Padány i Bíró Márton 288, 349, 

362- 363, 395 
Padányi Klára. l ii 
Páhy János 62 
Pais Dl'Zs6 231, 253, 564 
Pajkossy Györgyné 294, ::!05, :307 
Pakucs Béla. 465 
Pál apostol 190 
PalásLhy János 386 
Pálffy J ános 533, 652 
Pálffy Károly 314 
Pálffy Kata. l. lliéshá.zy Islvúnnó 
Pálffy Lipót 793, 799, 819 
Palladio, Andrea 421 
P alma Károly F erenc 427 
Pálóczi (PálóLzi) Horváth Ádám 

185, 186, 436, 793, 826, 859, 947 
Pál völgyi Endre :309 
Pályi András 350 
Pállya István 438, 439 
Pántli Pál 876 
PánLzél Pál 259 
Pap I gnác 763 
Pap Károly l ó 1 
Pap Sándor 495 
Papp László 563 
K . Papp i\liklós 498, 561 
Pápai Béla 446 
Pápai Gáspár 515 
Pápni János 515, 522 

C'2 • 

Pápni Páriz F erenc 2'19. 4!!, iíiil.O 
Pápay Sámuel 156, l i l. :..». ~. 

258, 260, 873-878, o. ~1 ..... , :. 
893, 897, 900 

Paradis, N. H. 7:J9 
Paraskowitz, Konstantin 4: 
Paratot·e, Ettore 583 
P ascal, Blaise 182, 221 1 l 
Paskó Krist-Of 54:l 
Passcroni, Giancnrlo 4 23 
Pásztho1·y Sándor 74-; 
Pa.Lachich Ádám 326 
Pataki István 512 
"Pataki Sámuel 43 
Pataky Benedek 495 
Pauler Tivadar 304, 30- . 311 
"Pázmándi Horváth Endre ! - ~ 

1'á.zmány Péte1· 253, 293. ~ 3.>(, 

505, 508, 559 
"Paxy Anna 543 
Péczeli (Pétzeli) .T 6zscI 19:?, l5e,. 

196, 198, 199, 248, 321 , ~ tre. 
435, 436, 438, 439, 441, 44!. ... 9 - . 
662, 752, 784, 801, 84.1, ·!;, . , 

Péczeli Józsefné Varjas Ka•.En 4~ 
Pécseli Király Imre 521 
Pécsi Anna 565 
P écsi Ferenc 67 
Péosy András 874 
Pohm József 288 
Pekcy Lőrinc 526, 561, 56'! 
Pelzhoffer, F1·anz Albre<'ht 3i3 
Pellot, Charles 56!) 
Pelzl, Frantisck Mart in h "! 
Pe1·ecsényi Nagy László 119. 
"Pergauer János óO 
Pergen, Johann 466 
Perinét, Joaehim 484. 
Perjés Géza 18, 560 
Péro l. Szegedinac Pero 
Perottus (P erotti), Xicolans 4'!3 
Perronius, J acobus 3.5 J 
'Peschkó Mihály 330 

g; 



Pesthy Frigyes 495 
Pesty Frigyes 94 
Péter, I. orosz cár 417, 580, 941 
Péterffy Károly 353 
Pethe Ferenc 271, 276 
Pethő pap 796, 797 
Pet6 Ferenc 807 
Petőfi Sándor (Nyesi Demeter) 

151-153, 155, 170, 263, 609, 687, 
692, 706, 826, 828, 836, 844, 848, 
849, 929, 930- 933, 935, 938, 939, 
941, 946, 947, 949 

Petrarca, Francesco 350, 420, 424, 
503 

Petrichevich Horváth Lázár 494 
Petrik Géza 93, 352, 582, 603, 6I:l, 

615, 643 
Petrov, A. 459 
Petrovay György 384, 647, 650- 653 
Petrovay János 389 
Petrovay József 351 
Petrovay Zsuzsánna 389, 652 
Petrőczi István 560 
Petrőczi Istvánné Révay Erzsébet 

507, 660 
Petrőczi Kata Szidónia 507, 526, 

561,562 
Peysonnel, Claude Charles 433 
Piccolornini, Aeneas Sylvius 860 
Pichler György 343 
Picander 

l . Henrici, Christian Friedrich 
Pilatus-N aumann, Victor 32, 44 
Pillias, Émile 561 
Pindarosz (Pindaros, Pindar) 

422, 845, 846 
Pinot, Virgil 131 
Pintér Jenő 762 
Pintér József 337, 357 
Piscator, Philippus Ludovicus 

521, 895, 896 
Pius, VI., pápa 429, 431 
Plathy Sándor 64 

980 

Platón 233, 855 
Platzer, J oseph 489 
Plinius, ifj., Gaius Caecilius 503 
Plutarkhosz (Plutarchos) 422, 432, 

721 
Podhorányi László 75 
Podmaniczky János 557 
Podmaniczky ,Judit 653 
Poe, Edgar Allan 949 
Poggio l . Bracciolini 
Pokomy, Franz 480 
Polgár László 93 
Polgári Mihály 363 
Polignac, Melchior 179 
Pomeau, R. 180 
Pontanus,Jacobus 584 
Pope (Pop), Alexander 106, 107, 

116, 123, 150, 180- 182, 192, 193, 
356, 423, 424, 432, 658, 665, 759, 
936, 949 

Porée, Charles 602 
Pósaházi János 421 
Potemkin Ödön (Egervári) 80, 95 
Prades, Jean-Martin 184 
Pray György 305, 316, 319, 323, 

328, 411, 417, 427, 436, 574, 860 
Pregler, Hilde 487 
Prepeliczay Samu 497 
Prideaux, Humphrey 418 
Prileszky János 353 
Pl'ins, J . J . :m 
Priolo (Prioleau), Benjamino 24 
Px-istley, J oseph 421 
Prokop,Nagy 485 
Prola, Giuseppe M:aria 348 
Prónay László 267 
Pruzsinszky Pál 315 
Pszeudo-Longinosz 953 
Pufendorf, Samuel 373, 417, 420 
Pukánszky Béla 147 
Pttkánszkyné Kádár Jolán 479, 490 
Puskin, Alekszandr Szergejevics 

94 7 



Puthon János 467 
Putz Antal 259 
Püspöky (Püspöki) András 361, 362 
Pyber (Piber) László 60, 62, 65, 66, 

69-71, 75, 76, 89, 90 

Quintilianus, Ma1·ius Fabius 
254, 503, 519, 522, 882, 884 

Rabelais, Fn111Qois 424 
Rabener, Gottlieb vVilhelm 145 
Rabutin, Chantal i\farie 

l. Mme Sévigné 
Rabutín, Roger 551 
Racine, J ean 356 
Racine, Louis 177- 186, 188- 198, 

857 
Rácz Sámuel 753, 754 
Ráday Eszter l . Teleki Lászlóné 
Ráday Gedeon 24, 145, 149, 153, 

174, 247, 316, 388, 403-405, 407, 
411, 435, 745-747, 749, 888, 890, 
948, 954 

Ráday (Rá<laj) Pál 24, 28, 38, 42, 
58, 59, 63, 88, 384, 388, 419, 427, 
522, 524, 526, 528- 530, 543, 557, 
562, 565 

Ráday Pálné 403 
R adics András 74 
Rados Jenő 289 
Radvánszky Béla 320 
Radvánszky János 73, 543, 660, 

661, 684, 735 
Radvánszky Já.nosná 684 
Ragyiscsev, 

Alekszandr N yikolajevics 
766, 772, 774, 775, 778 

Raimund, Ferdinand 480, 483 
Rain, Ferdinand 574 
Rájnis (Rajniss) József 145, 744, 

748, 801, 889-891, 898, 900, 909, 
955 

Rákócú Erzsébet 506, 543, 560 

I. Rákóczi Ferenc 512 
II. Rákóczi (Rakotz:, RakOC?:Y) 

F erenc 18, 19, 21, 23-25, 2i-30, 
33-60,61-66,68, 11-83,86-9*,9&-
100, 295, 314, 353, 38*, 391, 393, 
485, 512-515, 518, 521-.523, 525-
531, 533- 536, 543, 545, 546, 551. 
554, 557, 561-563, 565, 512, 5-;3, 
579, 581, 642, 651, 653, 801, so 
814, 821 

Rákóczi Gábor 391 
I. Rákóczi György 295, 506, 509, 

512, 543, 557, 560 
II. Rákóczi György 506, 509, 565, 

560 
I . Rákóczi Györgyné 

Lórántffy Zsuzsánna 59, 506, 
543 

II. Rákóczi Györgyné 
Báthori Zsófia 33, 46, 50, 51, 
507, 543 

R.ákóczi János 391 
Hákóczi Júlia 512 
Rákóczi Zsigmond 295 
Ramler, Karl Wilhelm 897, 898 
Rampacher Pál 53 
Ranke, Leopold 44, 47, 63 
H.apin, René 643 
Ráska i Balázs 385, 392 
Rát Mátyás 244 
l~th Károly 559 
Rauwenhoff, Loeewijk Willem 30 
Rayna.1, Guillaume-Thomas 769 
Rótiumur, R ené-AnLoiue 184 
Hegnard, J ean-Frru1Qois 861 
R ehákné Mócs Anna 495 
Heinhold, Karl Leonhar 201, 202 
Rend Ferenc 563 
R emond le Grec 183 
Reiszig Ede 386 
Répszeli L ászló 6 15- 617, 623, 624, 

627, 628, 637-640, 644 
Rescalli, F ranz 59, 60, 86 
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Réthly Antal 44 7-449 
Rettegi György 555 
R.évai Miklós 

(Fényfalvi Kardos Adorján) 
145, 235, 239, 245, 246, 251, 254-
258, 271-274, 319, 324, 358, 438, 
439, 441, 485, 655, 656, 658, 659, 
663, 664, 676, 741, 742, 744, 750, 
752, 753, 756, 770, 771, 801, 802, 
825, 829, 839, 874, 878, 880, 881, 
890-892, 903, 913, 915, 927, 955 

Révay Et'Zsébet l. Petrőczi Istvánné 
R.évay Ferenc 543 
Révay Ferencné Forgách Zsuzsánna 

506, 543 
Révay Judit l . Nádasdi Pálné 
R.évay Kata Szidónia 543, 561, 562 
Révay László 873 
Révay Mihály 543 
Révérend abbé 505 
Révész Imre 30, 284, 290, 320, 328 
Reviczky Károly Imre 316, 433 
R ezik János 296 
Rhedei Ferenc 738 
Ricaut, P. 541 
Riccoboni, Antonio Frn.ncesco 423 
Richardson, Samuel 409, 423, 432 
Richelieu, Armand-Jean 19, 24, 416 
Richwaldszky (Richvaldszki) Gyöi'gy 

338, 342-344, 347, 361, 397, 669, 
680, 686, 701, 702, 707-709 

Riedl Frigyes 162-164, 170, 648, 
731 

Riegger, Josef Anton 313 
Rieggor, Paulus Josephus 418 
RiencolU·L, Simon 18 
Rieúnger Kálmán 582 
Rimay János 504 
R ingelhann Béla 339 
Róbert Zsófia 781 
Robinet, Jean-Baptiste 126, 133 
Hobins, Robert Heury 230 
Robot, Bois 721 

f.182 

Roesingh, Joa1mes Bapt.ista 574 
Rohault, Jacques 420 
Rollin, Charles 404 
Rónay György 888 
Rósa Márton 495 
Rosaeus, Alexander 419 
Roscher, W. H. 586 
Ro~addos ·Mihály 296, :nG 
Roth, Fr. 236 
Róth Tamás 411 
Rousseau, Jean Baptiste 178, 181, 

772, 844 
Rousseau, Jean-Jacques 136, 140, 

163, 221, 227, 374, 377, 398, 399, 
409, 420, 432, 440, 441, 657, 747, 
882, 905, 929- 933, 937, 939- 941 
943 

Roustan, M. 564 
Royer Ferenc Antal 340, 351 
Rozgonyi Dorottya 382 
R.ozgonyi István 383 
Rozgonyi János 382 
R.ozgonyi József 201, 202, 212, 437 
R.ozgonyi Kata 383 
Rozgonyi Klára 382 
Rozgonyi Oszvald 382 
Rózsa György 352 
Rózsa József 3 2 
Ruaeus, Carolus l. Rue 
Rubinyi Mózes 911 
R.udbeck, Olof 

(Rudbeckius Olaus) 860 
Rudolf, II. magyar király ()(i 

Rue, Charles de la 615 
Rumy Ká1·oly György 224, 225, 

740, 761, 763 -
Hupp Kornél 315, 583 
Rusvai Lőrinc 348, 362 
Rusz Anna 389 
Ruszek József 201- 203, 269, 276, 

763 
Ruzsás L1.1.jos 402, 465 
H.u;,,siczky Éva 231, 248, 904 



Su.cy, AnLoine-Isaac 9lli 
Sachs, Hans 71 7, 72 L 
Sade, Donatien-Alphonse-Francois . 

934 
Safárik 497 
Saint-Ev1·émo11d, Charles 21, 22 
Su.int-Simon, Louis de Rouvrog 27 
Sajnovics (Sajnovits) János 

252, 493, 702, 709, 860, 861, 863 
Salamon József Vazul 485, 486, 495 
Salánki József 559 
Salm herceg 384 
Sallustius Crispus, Cu.ius 186 
Salzba.uer János 308, 311 
Sándor, Nagy, makedón király 934 
Sándor F erenc 418 
Sándor István 321 
Sándor Lipót nádor 449, 496, 789, 

794 
Sa.rbiewski (Sal'bievius), 

Maciej Ka.zimier.i: 615, 643, 645 
Sarlay Anna 388 
Sarlay Bálint (Besse) 388 
Sarpi, Paolo 4 7 
Sárvári Jakab 215 
Sárvári Pál 202, 203, 213-216, 220 
Sashegyi Oszkár 99, 343 
Sá"9ká János 495 
Sa.utel, Pierre 613 
Sautter, Mark 601 
Sauvageot, Aurélien 565 
Saverien, Alexancfre 415 
Savoyai Eugen 47, 298, 574 
Schacht, J. 569 
Schaffarovics Antal 320 
Schamro János 330 
Schedel l. Toldy Ferenc 
Schedius Lajos 273 
Scheiber Sándor 461 
Scheffer(us), Joannes 861-863, 8<371 

870 
Schelling, Frit::drich WilheLm 

228, 940 

Schuucll Frih'Yl.'S 62!) 
Schen, Johannes 32 
Schez Péter 5 2, i> 3, ~. 59 , ü02, 

603, 606, 60i, 615, 62i-629, 63";-
639, 643 

Scbieche, E . 493 
Schier Xistus 427 
Schikaneder, Emanuel 4 3 
Schiller, Friedrich 241, 433, 4ii, 

4 79, 484, 487, 846 
Schlegel, August Wilbelm 832 
Schlegel, Friedrich 134, 273 
Schlözer, August Ludwig 434, 755 
Schmeizel Márton 319, 427 
Schmid Vilmos 205 
Schmidech Ferdinánd 362 
Schmidek Tamás 69, 73, 88, 89 
Schmidt, K. J. 293, 330 
Schmidt, Siegfried 78, 230 
Schmitth (Schmidt) Miklós 79 
Schollius 521 
Schoppius, J ohann Balthasar 508 
Schota.nus,Joannes 420 
Schouten, A. 19 
Scbönwisner István 319, 323 
Schram Ferenc 634 
Schröder, Wilhelrn 4 78, 485 
Schuller, Georg Adolf 332 
Schupanzigh, Andreas 350 
Scbuselka, Franz 4 7 
Schwandtner János György 

396, 402, 417, 427, 436, 460 
Schwartner Má1·ton 318, 329, 330, 

436,455,459,467,468 
Schwarzi Zsigmond 435 
Schwartz Gottfried 427 
Schweitzer, Albert 767 
Sebastianovlch, Franoiscus 643 
Sebestyén Gyula 615, 644 
Sebestyén S-á.ndor 340 
Sedivy, Mat'ej 483, 484, 490 · 
Segesvári István 43 7, 440 
Segesvál'i Viktor 24 

1)&3 



Sehy-Kemény Ferenc 495 
Seilem, Johannes Fridericus 97 
Seipp, Christian Ludwig 4 79 
Seivort János 433 
Selénúy (Seléndi) J ános 56, 69, 87 
Seneca, Lucius Annaeus 195, 559, 

592, 694, 706, 746 
Sennyey István 75 
Serédi Benedek 555 
Serf6z6 József 44, 51, 52 
Severini János 438, 439 
Sevigné, Mme 

(Rabutin, Chantal Ma1·io) 
541, 766 

Sewo, Franti~ok Xaver 481-483, 
490 

S' Gravesande, Willem Jaoob 420 
Shaftesbury, Antony 113 
Shakespeare, William 4 77, 484, 492, 

843,858,949 
Shelley, Percy Bysshe 931 
Sioking, B. 652 
Sieniawska, Elzbieta. 523, 561 
Signa, A. 353 
Siklóssy László 787 
Silagi, Denis 739 
Silius Italious 612 
Simai Ödön 242, 245, 253 
Simén Domokos 298 
Simonffy Aladár 410 
Simonyi Ernő 97 
Simonyi Zsigmond 568 
Sinai (Sinay) Miklós 320, 322, 328 
Sined l. Denis, Michael 
Sinkó Ervin 268 
Sinkovics István 368 
Sipeki Mihály 73, 77 
Sipos József 276 
Sipos Márton 348, 362 
Sipos Pál 227, 271, 272, 430, 438,439 
Sklovszkij, Viklo1· 726 
Skorszki, J. 615 
Skwarczynska, Stefania 564 

984 

Smart, Christopher 940 
Smith, Adam 434, 770, 862 
Smith, Thomas 417 
Smollett, Tobias George 409 
SoarEY~ (Soarius), Cyprianus 520, 

521 
Sobieski János 532 
Soboul, Albert 456 
Socin, Abel 412, 420 
Socinus, Faustus 418 
Somogyi János 495 
Sommel'vogel, Carlos 341, 582, 601, 

603, 615 
Sonnenfols, Joseph 313, 433-435, 

473 
Soós Imre 333, 339 
Soós Klára 543 
Soós i\lál'ton 495 
South, ltobert 418 
Sőtér István 152, 155, 157, 158, 

565, 718, 727, 905 
S6té1· Ferenc 392 
Spanheim, Ezeohiel 422 
Spanheim, F1·iedrich 41 7 
Spátay Gábor 72, 88 
Spencer, Herbert 160 
Spink, John Stevonson 104, 124 
Spinola-Roxas, Christophorus · 46 
Spinoza., Baruch 22, 103, 104, 124, 

126, 128, 129, 132, 133, 181, 182, 
194, 217 

Stamberger Et"Lsébet 895 
Sta.pfer, Johann Friedrich 404 
Starhemberg gróf 384 
Starobinski, Jean 140 
Statius 577 
Staud Géza. 4 79, 492 
Steele, Richard 423 
Steinhubor, Andreas 336 
Steinsberg, Karl Franz 48 L 
Steinthal, Ha.jim 230 
Stephanio d. j„ Christian Gottlieb 

481, 485 
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Stephney, George 97 
Stem, Leonhard Christoph 421 
Sterne, Laurence 261, 430, 432, 950 
Sternberg, Thoma.s 493 
Stottner (Zádol') Gyöl'gy 787 
Stocgcr, Joannes Nop. 573, 583 
Stoll Béla 566 

trig, ill. E. 7 L 
Lrigoni György 55 

Sturm, Joannes 521 
Suarez, Francisco 353 
Subligny, Ad1·ien-T homas 766 
Sulzer, Johann Geo1-g 250, 261, 906, 

908, 913, 916 
Süpek Ottó 565 
Swietcn, Got.tfried vun 303, 393, 

410 
Swift, Jonathan 21, 423, 902 
Sylvester, Il. pápa 66 
Sylvester (Szilvesztor) János 

889-891, 948, 902 

Szabó Dávid l. Baróti Szabó Dávid 
Szabó Gábor, őri 211 
Szabó István 378 
Szabó Károly 90, 572 
Szabó László, Bártfai 29, 72, 79, 

87-89, 383, 386 
Szabó T. Attila 559 
Szabolcsi Miklós 583 
Sza.csvai Sándor l. Sza.tsvai Sándor 
Szádeczky-Kardoss Lajos 559, 561, 

563 
Szaitz L eó 758, 804, 876 
Szalárdi János 834 
Szakmái·y János 74 
Szalay Ágoston 559 
Sza.!a.y József 559 
Szalay Károly 716 
Szalay László 39, 46, 56, 59, 561, 

789 
Szalézi Szent F erenc 349, 353 
Szalkai Anta.1 495 

• zántó Imre 333 
Szántó Tibor 298 
Szarka János 411 
Szarvas Gábor 568 
Szarvasi Margit 314, 401 
Szász Károly 226 
Szathmári István 231, 564, 901, 902 
~zatmári György 421 
Szatmári Paksi Ábrahám 438, 439 
Szathmáry Király György 361 
Szatsvai (Szacevai) Sándor 789 
Szauder József 14 7, 154, 172, 173, 

184, 188, 192, 194, 197, 198, 248, 
251, 261, 263, 266, 268, 270, 350, 
354, 357, 364, 634, 742, 743, 772, 
777, 778, 826, 827, 855, 906, 912, 
916, 917, 919 

Széchényi Ferenc 332, 413, 756, 
757, 860 

Széchényi György 287, 291 
Széchenyi István 161, 157, 158, 3 5 

658, 941, 943 
Széchényi Pál 53, 55, 60, 62, 80, 81, 

83 
Széchy (Anna) Mária 

l. Wesselényi Ferencné 
Szeder Fábián 763 
Szegedi János 417 
Szegedi Kiss István 

l. Kiss István, Szegedi 
Szegedinac P ero 652, 653, 804 
Szegedy-Maszák Mihály 929 
Székely F erenc 574 
Székely István 41, 53, 60, i l, 12 
Székely György 642 
Szókely Sámuel, dobai 321, 322, 

325, 326, 411 
Szekfű Gyula 99, 100, U9, lf>!, 230, 

559, 572, 607 
Szekrényessy Margit 230 
Széll Farkas 123 
Szelényi El'zsébet 3 9 
Szemere Albert S96 

985 



Szo1uero Pál 234, 258, 270, 27:.l-
275, 279, 749, 964 

Szenci Molná1· Al1Jc1·t, 274, 416, 505, 
608,560 

Szondroi János 489 
Szendrey Júliu. 935 
&Lent-Györgyi (Szentgyörgyi) 

Gelé1·d (Gellért) 177, 179, 185-
199, 857, 859 

Szentivány i László 73, 74, 86, 92 
Szentiványi Márton 44, 51, 52, 83, 

352, 353 
Szentjóbi Szabó László 160, 436, 

946, 948 
Szen tmiklóssy Alajos 

(Szerényi Vilmos) 853 
Szentpáli Imre 225 
Szepessy János 513 
Szepessy Tibor 559 
Széplaky Pál 221, 225 
Szerb Antal 172, 594 
Szerdahelyi Gábor 417 
Szereday Antal 437, 439 
Szerelemhegyi András 484 
Szeremlei Sámuel 404 
Szerentsi Nagy István 

l. Nagy Isl\·án, szerentsi 
Sze1·ényi Vilmos 

l. Szentmiklóssy Ala jos 
Szigeti József 542, 565 
Szigetvári Iván 657, 896 
Szigligeti Ede 494 
Sziklay László 373, 563, 734 
Szikszai György 857, 859 
Szikszay Pál 96 
Szilágyi István 662, 663 
Szilágyi Gábor 858 
Szilágyi Sámuel 30 l 
Rzilá,,uyi Rándor 291, 559, 560, 56 L 
Rzilassy ,János 213 
Szily Kálmán 494 
Szinyei Gerzson 134, 296, 329 
Szinnyoi Ferenc 719 
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Szinnyci J &1.sof 31, 49, 53, U0-62, 
67, 69, 74, 75, 79, 341, 34!), 352, 
49:.l, 582, 607, OHí, 629, 639, 643 

Szirmai Ádám 896 
Szu·nu.i.y Antal 321, 812 
Szittyay Dénos 93 
Szkhárosi Horváth András 507 
Szlavniczai Sándor I stván 321 
Szluha Demeter 737 
Szmt'ecsányi :Miklós 336, 337, 361 
Szophoklész 422 
Szókratész (Sokra.tea) 219, 228, 870 
Szomor MáLé 495 
Szőko György 765, 775 
Szfü'ényi László 567, 574, 583, 688 
Sztáray Mil1ály 805, 806 
Szuppa.n Zsigmond 703 
Szw·may Emő 914 
SzCícs Jenő 568 
Szyl Miklós Z. Pázmány PéLer 

Ta-0itus, Publius Cornelius 860, 920 
Tahi Antal 820 
Tahy István 384, 385 
Taine, Hippolyte-Adolphe 160 
Takács Ádám 436 
Takács Ince 348, 395 
Takács József 41 
Takáts Endre 561 
Takáts Sándor 287, 319, 559, 564 
Talliá n Péter 74 
Tambw·ini, Tommaso 63, 67, 87 
Ta.ndler, J osef Jakub 481, 483, 486 
Tarczy Lajos 203, 206 
Ta.mai Andor 149, 164, 339, 537, 

566, 604, 633, 742, 877 
Taaso (Tassz'), Torquato 576, 676 
Taxonyi János 537, 730 
Téglás J . Béla. 782, 790 
Telegdy J ános 506, 559 
Telegdy KaLa. l. Nyáry Pálné 
Telegdy Pál 506, 559 



Telckosy fal.ván 59, 60, 78, 3a:j, 
335, 651 

Teleki Ádá.m 744 
Teleki A1ma l. Kemény Jánosné 
Teleki Domokos 331, 4 78 
Teleki IsLván 412 
Teleki János 363 
Teleki József (1738-1796) 145, 27!J, 

401-416, 418-443, 562, 661, 684, 
746-749 

Teleki József (1777-1817) 443 
Teleki József (1790-1855) 443 
Teleki Józsefné Bethlen Kata 556 
Teleki László 35, 149, 258, 276, 

322, 402, 403, 406, 410, 412, 413, 
431, 442, 443, 747 

Teleki Lászlóné Ráday Eszter 403, 
404, 435, 556 

Teleki Mihály 403, 419, 506, 512, 
513, 560, 562 

'feleki Pál 556 
Teleki Sámuel 316, 331, 332, 405, 

406,436,443 
Teleki Sámuelné 4 78 
Teleki Sándor 403 
Tell Vilmos 746 
Temérdek Ferenc 73 
Temple, William 20, 23, 940 
Tel'be Lajos 572 
Terestyéni F erenc 910, 926, 927 
Termetzky F1·anciska 495 
Tesauro, Emanuele 520 
Tessedik Sámuel 449, 463 
Tessényi György 4.95 
Thalherr mérnök 4 7(í 
Thaly Kálmán 27, :38-42, 48, üO, 

72, 86, 87, 98, 296, 560, 561~563, 
607 

Thallóczy Lajos 298 
Tham, Karel Ignác 479, 481-484, 

4!10 
Tham, Vacláv 480, 481-483, 490, 

491 

Thoisz Gyula 98 
Theopbrastus 419 
Thienemann Tivadar 242, u,; . ~! 
Tlúerry, Denis 19 
Thirring Gusztáv 445-14 7 
Thoma J<Y~sef 469 
Thomas, Léonard 657, Gi'G. 6 ', 

686, 701, 705 
Thomassinus (Thomassin) Loui3 

346 
Thompson, StiLb 716 
Thomsen, V. 375 
Thomson, James 840 
Thököly Éva l. Eszterházy Pálné 
Thököly Imre 19, 61, 417, 506, 560, 

563, 811, 814 
Thököly Mária l. Nádasdy Istvánné 
Thuküdidész (Tbucydides} 422, &!3 
TbUl'zó György 559, 566 
Thurzó Ilona. 543 
Thurzó Imre 388, 506, 559 
Timon Sámuel 609 
Toldy (Schedel) F erenc 148- 152, 

154, 157, 159, 160, 174, 227, 477, 
559, 657, 762, 763 

Tolnai Gábor 299, 401, 718 
Tolnai Vilmos 230, 688, 910 
Tolvay Imre 627 
Tomek, Ernst 303, 304 
Tomka-SzászkyJános 318, 322,438 
Tompa Mihály 930 
Tordai György 906 
Tordai Pál 790 
Tordai Sámuel 750 
Tormási János 437, 439 
Tormási Takács Éva 436 
Tótfalusi (Misztótfalusi) Kis llikl-Or:> 

299, 505, 521 
Tóth András 305, 307, 310 
Tóth Béla 716 
Tóth Ernő 560 
Tóth Farka.s 1. 
Tóth László s.!5 



Tournely, Honoré 345, 346, 353 
Tölcsányi Csánky Zsófia 939 
Törő Pál 807 
Török János 27, 73 
Török Konstantin 656 
Török Magdolna. 495 
Török Mihály 338, 362 
Török Zsuzsa 388 
Tra.xler Ferenc 341 
Trencsényi-Waldapfel Imre 579 
Trenck, Friedrich 790, 802- 804, 

807 
Trócsányi Zoltán 561 
Turenne, 

Henri de La Tour d'Auvergne 24 
Tw·i Pál 507 
Turner, William 488, 489 
Tw·óczi Borbála 388 
Tw·óczi (Thúróczy) János 388, 390, 

396 
Tw·óczi Márta 388 
Tw·ócziMiklós 388 
Tw·óczi Peregrin 385 
Tw·óczi-Trostler József 587, 716, 

718, 766, 769 
Turretini, J ean-Alphonse 404 
Tuschl Sebestyén 4 75 

Udvardy László 335, 339, 877 
Újfalussy Zsuzsa 389 
Újfalvi Krisztina 954 
Újváry Tamás 41 
Unger Rudolf 230 
Ungvári Tamás 718 
Ungvárnémeti Tóth László !J30, 

938, 944 
Unwerth, Emmanuel 481 
Úsz Gábor 543 

Űrményi József i8S, 812 

Vácz Elemér 465 
Váczy János 266 

988 

Vajda Endre 563 
Vajda Jakab 39 
Vajda János 836, 930, 935 
Vajthó László 117, 775 
Vágner József 362 
Valens, római császár 626 
Valentiny Antal 565 
Valero testvérek 468 
Váradi Pál 507 
Váradi Sternberg János 57 
Várady Mihály 495 
Várday Kata 388 
Varga Imre 566 
Varga Zsigmond 301, 329 
Vargha Balázs 644, 910, 912 
Vargyas István 493 
Varjas Béla 718, 719 
Varjú Elemér 288, 325, 326 
Varjú Zsigmond 573, 574, 583, 602, 

628, 637 
Varro, Marous Terentius Reatinus 

254, 255 
Varsányi Fel'enc 495 
Vas István 27 
Vásáry István 642 
Vasdényey Imre 384 
Vater, Johann 273 
Vatter Ilona 480 
Vay Ábmhám 213 
Vay Ádám 47, 59, 522, 526, 527, 

543, 562 
Vayerné Zibolen Ágnes 489 
Vawnoriere, Pierre D'Ortigue 

545-548, 565 
Vedres István 465 
Végh József 568 
Veiras, Den:is 124 
Velledits Lajos 881, 882 
Verbőczy Z. Werbőczi 
Veresmarti Mihály 37, 508, 560 
Veress Dániel 566 
Vel'ess Endre 559, 563 
Vergilius Maro, Publius 180, 185, 
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187, 576, 580, ii83, 587, 615, 621, 
643, 644 

Verniöro, Paul 104, 126, 128, 131, 
133 

Verseghy (Versegi) Ferenc 149, 160, 
235, 239, 245, 248, 250-253, 255-
258, 261, 262, 269, 271, 278, 279, 
357, 364, 493, 744, 802, 835, 841, 
889, 890, 892, 897, 901, 903-907, 
!109- 927, 944, 947, 952, 953 

Vcspí1:1. (Vespucci, Amerigo) 771 
Vico, GianbattisLa. 233, 240, 243 
Viczay Mihály 3 16 
Viua, )'larcus Hieronyrnus 521 
Vida László 359, 492, 498 
Victorinus, Marius 884 
Világhi István 641 
Világos vári l\fiklósfi .János 

l . R évai Miklós 
Vincent ius Bellovacens is 721 
Virág Benedek 762-, 801, 839, 931, 

941, 953 
Visegrádi János 35 
Vitkovics i\1ihály 273, 762, 876, 

937, 944, 955 
Vitnyédi István 504, 560 
Vitry, Jacques z. Jacocus de Vitriaco 
Viza János 72, 88 
Vízkeleti Zs igmond l. Cseto István 
Vizkelety András 566 
Vizkelety (Vizkeleti) B éla. 488 
Vogel, Martin 860 
Vogel Sebest,yén 466 
Vogt,Johann 416 
Voinovich Géza 74 7 
Voit Pál 336, 337, 339, 346, 349, 

564 
Voiture, Vincent 423, 54 7 
Voltaire (Vol ter) 104, 113, 132, 133, 

150, 161, 163, 180, 182, 186, 193, 
194, 219, 356, 409, 417, 420, 42:!, 
4:10-432, 435, 436, 440, 441, 484, 
497, 602, 644, 656, 657, 665, 669, 

676, 680, 681, ilO, i-1- i, 759, 760, 
i68-7i0, 7i4, i96, 03, 859, 905 

Voss, Johann H einrich 241 
Vossius, Gerhardus Johannes 521 
Voxit Horváth Magdolna 388 
Vörös Károly 562 
Vörösmarty Mihály 151, 152, 15 , 

590, 596, 645, 64 i, 65i' 693, 839, 
47, 852, 929, g:m- 932, 936, 93i, 

9:l!l, 941, 944' 945, 946- 9-1-8, 951-
955 

Wagner Károly :319, 322, 42i, 43i, 
439 

Wahr, Karl 478 
Waldapfel József 157, 167, 171-1 i4, 

485, 738, 766, 775 
Waldstein Erzsébet 655 
Wallaszky Pál 293, 296, 314, 316, 

322 
Wántza. Mihály, id. 488 
Wántza :\fihály, ifj. 488, 489 
Warou Dániel 53 
Wéber Antal 720, 823 
W eber Arthur 740 
Weinmüller Bálint 187 
W eisse, Christian Fclix 4i 
Wellek, R cné 240 
Wellmann Imre 462 
Werbőczi (Verbőczi) István 

387, 390, 398, 940 
W ornher György (Wernherus, 

Georgius) 584, 5 6, 593-595 
W ertner Mór 383 
W esselényi Anna l. Csák~· Tut,·ánné 
Wesselényi Farkas 3-; 
Wesselényi Ferenc (kinc---uimok) 

388 
Wesse>lényi Ferenc (ná lor) 3- , 565 
W esselényi F erencné 

Széchy (Anna) :llária -~3 

Wesselényi Isrrán .H3 
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Wcsso16n)ri Pál 388 
Wesselényi Miklós 388 
Weszprémi István 322, 411, 427 
Wick 'Róla 294 
Widmo.un, G. R . 868 
Wieland, Ch1·istoph Ma.rtin 241, 

253, 263, 672, 837, 874 
Windisch Éva 323, 560 
WincliRch, Karl GoLLlieb 3J 6 
\Vinckclmann, Johnnn .Joachim 

433 
Winkler Pál 327 
Winter, Edul\l'd 350, 4 76, 492, 493, 

497, 498 
Wolf, Friedrich 38 
Wolff, ChrisLian 404, 418-42l, 93 1 
Wolff, Januarius 217, 353 
Woorl, Robert. 239 
vVordsworth, William 856, 859, 933, 

942 
Wothe, Carl Ludwig 4 79 
Wulfila (Wulfilas) 232 
'Vurst, Hans 472 
Wll.l"Zbach, Kon,<Jta.nt 479, 483, 486, 

493 

Xenophón 920 

Young, Edward 101, 118, 137, 198, 
423, 432, 658, 856 

Zádor György l. Stettner György 
Ze.charia, Karl Frieddch 423 
Zalányi Péter 493 
Zanger János 63 
Zappe, Antonin 480 _ - \ 

-l~~\ \W:01.(1 1iiii:.íc.M 
0.1...L I'\ I ,zi 
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7.ó.rkándy Anna. 388 
Zárkándy Pál 388 
Závods7.ky Lovcnte 316, 321 
Zlty Anna 526 
Zechonter Antul 759 
Zcibig, H. J. 377 
Zlllligor Alajos 364 
;\f, Zemplén ,Jolán 408, 420 
Ziohy fül mund 1i59 
Zichy István 383 
Zichy Julianna 336 
Zichy Károly 643, 803 
Ziegler, Friedrich Wilhelm 485 
Zimányi Vera 560 
Zizka z Trocltova, Jan 485 
Zlinszky Aladár 656 
Zollikoffer, Georg Joachim 430 
Zolnai Béla 23, 40, 46, 540 
Zólyomi Dávid 789 
Zombory Izidor Jáuos 765 
Zoványi Jen6 37 
Zöllnet', E1-ich 1 7 
Zöllner, Friedi-ich 
Zrinyi Ilona 507 
Zdnyi l\Iiklós (a szigeti hős) 

397, 560, 570, 581, 590, 625 
Zrínyi (Zrini) Miklós (a köl!;ő) 

18, 148, 243, 274, 354, 506, 509, 
510, 521, 528-660, 565, 567-67 L, 
576, 587, 637, 639, 642, 644, 645, 
808, 941, 948 

Zuanna Péter 290 
Zvonarics Im1·0 508 

Zsilinszky Mihály 28, 55, 62, 76, 80, 
90 

Zsirai Miklós 616 
Zsoldos Xavé1· 809 

·' a;-':-..., „-""nt1kon\l\~.~r 1 

'~--- ~\d~· 
ti~ - ~-1 

990 



A kladásé.rt rclelos az Akadémiai Kiadó Igazgatója 
Felelos szerkeszto: Róbert Zsófia 

MOszakl szerkesztő: Merkly László 
A borltó· és a kötésterv Németh Zsuzsa munkája 

Terjedelem: 62 (A/5) lv 
AK út4 k 7578 

7'•/3362 Franklln Nyomda, Budapest. FeleHls: Vértes Ferenc Igazgató 



J RODALOM 
É R r~ ~~ L V J L Á Cl 0 Fl 0 DÁ S 

T\~111.\1 \'\YOh. 

:-;;r.1•rk1•-!1.f1•ff„ 8~u11d1·r JÚ;;,;;ef 
1'>1 'l'11r11111 ..t 111/m· 

,\ i!G lun11h111í11yt tnrt nlmuz6 kö-
ll'l l\? :\ITA l rodulomt 11donuínyi J 11-

t(.1.t•U:lw11 1\ X\' 111. >1'l.t\'l.acli kutoltí· 
Roklrnl foglulkoz6 oszlúly 11111nk1í.-
j1í.n1lk t•gyik jl'l1•nlii>1 1•1·pd1111'nyP. i\ 
t unulrnllnyok í1·6i n IU1kóczi-szn.-
hud;i1íghan·ot nwg<•lózó évli'.l:C'dl•k-
l61 HZ f 820·U!i év('!dg (p1'jl'd1í jele'). 

f<ZukoL fő l1•1u l1•1wi1til11111 lt fi:lvili\-
grnmdÚi< lw1·1í11uk f Pkinlik, 1•gy>11\. 
g<·Snl'k 11;i 1i 1111gy cu1·6ptd úmu1lut 
j<•gyób<•n úllóno.k tu1·tjrik, brir u. k cz-
d6- l'.·R végpo11l kör·üli l'S'.l:londiik 
vi>1zonyni kii'.l:iíl 1 ól'itíf<ink a kHlünb-
sf.gPlc Ekkor ulttk11ll1tk ki ti pol-
gihi :\lngyu1·01'8'lJ1g ulupjui, s n XIX 
- XX. szÚ'l.i\d nugy e redményei is 

fll.iikRilg<'fi.<11' IPRzik n 11wg<•l6zó kor 
alnpo-1 ,:„ >1olwldulú 11tPgi>11111·1~Rét. 

A K 1\ n (.; ~' 1 \ 1 " r A 1) () 

ll 11 !JA l'BST 




	Irodalom és felvilagosodas 1-841
	Irodalom és felvilagosodas 1-521
	Irodalom és felvilagosodas 1-150
	Irodalom és felvilagosodas 150-295
	Irodalom és felvilagosodas 296-521

	Irodalom és felvilagosodas 521-841

	Irodalom és felvilagosodas 842-992



