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BEVEZETÉS 

Pálóczi Horváth Ádám (1760–1820) fontos szervezőegyénisége, polihisztora volt a 

magyarországi felvilágosodás korának. Műfajilag tagolt irodalmi pályája során írt verseket, 

eposzt, dialógust, filozófiai esszét, regényt. Szervezője a magyarországi 

szabadkőművességnek, elsők között adott ki pszichológiai értekezést magyar nyelven. Pályája 

elején nagy sikerek és kiterjedt kapcsolatháló övezte, és mértékadó szerzőnek számított. Az 

irodalmi élet integráns szereplőjéből apránként vált nyugat-dunántúli remetévé. 

Horváth egyszerre volt ügyvéd, mérnök, táblabíró, országgyűlési követ. Számos 

politikai közleményt, röpiratot írt a korabeli országgyűlésekről, s élete végéig megszállott író 

volt. A legkülönfélébb területeken az élen járt: az elsők között foglalkozott a magyar verstan 

szabályaival, egy magyar tudós társaságot kívánt létrehozni, lépéseket tett a „női egyenjogúság 

irányába”, elsőként írt tanulmányt a magyar dialektusokról. A zenetörténet főként az 

Ötödfélszáz Énekek című énekgyűjteményéről ismeri a nevét. 

Munkámban egy 18. század végi, 19. század eleji vegyes műfajú – kéziratban maradt – 

könyv elemzéséből kiindulva fogalmazok meg állításokat Pálóczi Horváth életművéről és 

kapcsolatrendszeréről. Horváth kapcsolatban állt a 18. század végének, 19. század elejének 

meghatározó értelmiségével, íróival és irodalmáraival. Szerzőként és irodalomszervezőként is 

érdemes foglalkozni az életművel. Pálóczi Horváth Ádámnak három Holmi-ja jelent meg 

nyomtatásban. Disszertációm témája a negyedik darab, amely kéziratban maradt, jelenleg a 

Csurgói Református Gimnázium könyvtárában található Sárközy István hagyatékában.1 

A textológiai fejezetek után két kérdésre keresem a választ: egyrészt, hogy milyen 

vonatkozásai vannak a lokális kapcsolatoknak, alkalmi költészeti formák művelésének Horváth 

életművében. Hogyan lehet egyszerre országos irodalomszervező, értelmiségi, irodalmár és 

lokális események alkalmi regiszterében is otthonosan szóló szerző. Másrészt, hogy milyen 

következményei voltak a lokális és országos szintű működésmódnak poétikájára és eszmei 

felfogására. S milyen hatása volt a tágabb értelmiségi közeg eszmerendszerének a lokalitásban, 

ahol Horváth alkalmi költőként működött. 

A kettősség a disszertáció szándékaiban és struktúrájában is követhető: vállalt tematikai, 

módszertani léptékváltásokkal tagolt. Az első egység textológiai, a második történeti-poétikai, 

a harmadik kultúrtörténeti, a negyedik eszmetörténeti érdekeltségű. A szövegek, 

                                                
1 A Csurgói Református Gimnázium könyvtárában, K 241-es jelzet alatt található, címe: HOLMI. Tom. III. us. Pro 

anno 1791 [a továbbiakban: Holmi IV], 18–19. 
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szövegcsoportok műfaji tagoltsága az elemzés módszerét is kevertté teszik, az alapvető 

szemlélet, kutatási, módszertani nézőpontok és kérdésfeltevéseim azonban kötöttek, 

amelyeknek igyekszem letisztult leírását adni.  

Ha az egyes fejezetek nem is rendelkeznek közös módszertani kerettel, a disszertáció 

főbb tematikai egységei az alábbiak szerint írhatók le: 

1. A szöveganyag textológiai igényű felmérése. 

2. Az alkalmi költészet jelentősége az életműben és a kor irodalmában, átjárások a 

közköltészetbe, kommunikációs stratégiák, magatartásminták. 

3. Belátható és leírható kapcsolatok a korabeli értelmiségi körök között. 

Kapcsolattörténeti modellek és tudós együttműködés elemzése. 

4. Filozófiai diskurzuselemzés. Az identitáskérdések kapcsán nem kerülhető meg az a 

kérdés, hogy Horváth hogyan kapcsolódik kora eszmetörténetéhez.  

A tudományos műhely, ahol a disszertáció létrejöhetett a Magyar és európai 

felvilágosodás doktori program. Itt kerülhettem közelebb ahhoz a szövegelemzési, filológiai 

látásmódhoz, amely képes az irodalmi szöveget történeti tudás összetevőjeként vizsgálni, 

történész szemmel megközelíteni, nem elsősorban kuriózumként látni, hanem 

tudáshordozóként. Ezt az irodalomhasználati módot az irodalmi szövegelemzés mellett a 

szövegek létrejöttének, recepciójának feltételrendszere, az ezt befolyásoló társadalmi, retorikai 

és történeti kontextusok, a nyilvánosság terei is érdeklik.2 Ha a kutató ekképpen szemléli a 

szöveget, marginális szerzők felé fordulva is képes felmutatni az irodalom rendszerének, 

diszkurzív szerveződésének mechanizmusát, használattörténeti, társadalomtörténeti 

tanulságait, képes rákérdezni az irodalom társadalmi használatára. Nem célom Horváth 

kanonizálása, láthatóan a kor irodalmában elég kanonikus ő. Sokkal inkább azt az elméleti 

keretet igyekszem felvázolni, ahonnan pályafutása megérthetővé válhat. 

Az életrajzi hagyomány kutatásában az utóbbi évtized nagy eredményei a pozsonyi 

Kalligram és a budapesti Osiris kiadó életrajzi kötetei.3 Szemléletmódjában azonban a Ráció 

Kiadó Ligatúra sorozata még szorosabb egységet mutat. Ahogy említettem, az anyag 

                                                
2 BALOGH Piroska, „Egy fűzfapoéta ürügyén”, Alföld 67, 1. sz. (2016): 89–93. 
3 FERENCZ Győző, Radnóti Miklós élete és költészete: Kritikai életrajz, Osiris monográfiák (Budapest: Osiris, 

2005); SÁRKÖZY Péter, Faludi Ferenc: 1704–1779, Magyarok emlékezete (Pozsony: Kalligram, 2005); KERÉNYI 

Ferenc, Madách Imre: 1823–1864, Magyarok emlékezete (Pozsony: Kalligram, 2006); DEVESCOVI Balázs, Eötvös 

József: 1813–1871, Magyarok emlékezete (Pozsony: Kalligram, 2007); KERÉNYI Ferenc, Petőfi Sándor élete és 

költészete: kritikai életrajz, Osiris monográfiák (Budapest: Osiris, 2008); KŐSZEGHY Péter, Balassi Bálint: 1554–

1594, Magyarok emlékezete (Pozsony: Kalligram, 2009); SZAJBÉLY Mihály, Jókai Mór, 1825–1904, Magyarok 

emlékezete (Pozsony: Kalligram, 2010); SZABÓ. G. Zoltán, Kölcsey Ferenc: 1790–1838, Magyarok emlékezete 

(Pozsony: Kalligram, 2011); T. ERDÉLYI Ilona, Erdélyi János, 1814–1868, Magyarok emlékezete (Pozsony: 

Kalligram, 2015). 
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megközelítésének módjai között vállaltak a léptékváltások. Elemzési módszereim és 

nézőpontom alighanem a Ligatúra sorozat darabjainak módszertanához illeszkedik leginkább 

az utóbbi évtizedek magyar irodalomtörténet-írásából. A sorozatban megjelent kiváló kötetek 

megerősítettek abban, hogy a nézőpontváltások egymás mellé helyezése nemcsak legitim, de 

indokolt módszer is lehet, egészen a kapcsolattörténeti elemzéstől, eszmetörténeti érdekeltségű 

szövegelemzésig eljutva.4 

Elemzéseim alapja tehát egy leendő szövegkiadás, a Holmi negyedik része, amelynek 

sajtó alá rendezését és kritikai igényű jegyzetelését végzem el a későbbiekben. A szöveg átírása, 

a szövegkritikai jegyzetek javarészt rendelkezésre állnak, a szövegmagyarázó jegyzeteket a 

későbbiekben igyekszem megírni. A disszertáció a kritikai kiadásból levonható textológiai 

munka tanulságait is tartalmazza, mindazonáltal olyan dilemmákat fogalmaz meg, amelyeknek 

tárgyalására a kritikai kiadás jegyzetanyagában nem volna módom. Az értekező szöveg 

alapvetően a kérdések felmutatásában, dilemmák exponálásában érdekelt, miközben megoldási 

javaslatokat esetenként a szoros értelemben vett szövegkiadói munka jelent majd. A 

disszertációban azonban mindenképpen alkalmam nyílik végiggondolni, hogy milyen típusú 

interpretációs lehetőségek lappanganak a kiadandó anyagban. Így a szövegkritikai munkát és 

az értekező szöveget egyenrangú, egymást kiegészítő filológiai javaslatoknak tekintem.  

A tárgyalt szövegek eltérő szemszögből vizsgálva eltérő tanulságokhoz vezetnek. Mivel 

kettős közelítéssel vizsgálom az anyagot – tehát a kapcsolattörténeti és a szövegelemzési, 

szoros olvasási perspektíva is lényeges része lesz a vizsgálati módszernek –, kérdéses, hogy 

pontosan milyen módszerrel vizsgálom meg a szövegeket. 

Egyfelől termékeny kikötés lehet a további munkához, hogy az irodalmi szöveg 

történeti használatainak belátására minden szövegtípus alkalmas; a problémát a 

kontextualizációs mechanizmusok jelentik. Azért lesz érdekes a kontextus Horváthnál, mert 

meghatározó irodalomszervező, ugyanakkor meghatározóak lokális kapcsolatai, alkalmi 

költeményeinek lokális jellege. Horváth esetében gazdag forrásanyag áll rendelkezésre, 

ugyanakkor ez a forrásanyag rendezetlen. A csurgói kötet a 18. század végétől, 1791-től a 19. 

század elejéig, egészen 1814-ig tartalmaz szövegeket. Átfogja az életmű második felének 

                                                
4 A Ligatura-sorozaton kívül megjelent, módszertani szempontból inspiráló kötetek: SZILÁGYI Márton, Kármán 

József és Pajor Gáspár Urániája, Csokonai könyvtár 16 (Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998); SZILÁGYI 

Márton, Lisznyai Kálmán: Egy 19. századi írói életpálya társadalomtörténeti tanulságai, Irodalomtörténeti füzetek 

149 (Budapest: Argumentum, 2001); A Ligatura-sorozat részeként megjelent kötetek: LABÁDI Gergely, A magyar 

episztola a felvilágosodás korában: műfaj- és médiatörténeti értelmezés, Ligatura (Budapest: L’Harmattan Magyar 

Irodalomtörténeti Társaság, 2008); KESZEG Anna, Gyöngyössi János: szövegek és kontextusok, Ligatura 

(Budapest: Ráció, 2011); VADERNA Gábor, Élet és irodalom: az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy 

József életművében, Ligatura (Budapest: Ráció, 2013); SZILÁGYI Márton, A költő mint társadalmi jelenség: 

Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói, Ligatura (Budapest: Ráció, 2014). 
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tekintélyes részét. Időben olyan hosszú távot ölel fel a feldolgozni kívánt anyag, hogy 

történetileg is több kánon lehetőségét mutatja meg az életmű.  

Szövegeinek (alkalmi verseinek) kontextusát jelentheti a mindenkori alkalmi költészet, 

a magyar irodalom története, az irodalom szerveződésének története, a magyar nyelvű líra 

története, ezekhez a kontextusokhoz viszont hozzárendelődnek a helyi közösségek 

irodalomhasználati szokásai, a barátok, baráti családok életének eseményei, Horváth 

életeseményei. 

Ez után a belátás után pedig nem is tehetnék úgy, mintha a recepciót kizárólagosan a 

tudós irodalmiság befogadói tapasztalata határozná meg. A verseket felhasználó közösség 

befogadási szokásai legalább olyan releváns részét képezik az életmű befogadástörténetének. 

Horváth esetében a másolási aktusokban megragadható befogadási szintekkel is számot kell 

vetni. Dallamkövető és egykorúan megzenésített versei esetében az énekelt változatok 

hozzájárultak szövegei népszerűségéhez, s többféle olvasatot biztosítottak. Érdekes kitérni azon 

tanulságokra, hogy a költő miképpen prezentálta a költeményeit, milyen módon különítette el 

azoktól a műveitől vagy illesztette bele azon művei közé, amelyet költői mivolta nyilvánosan 

vállalható részeként határozott meg. Nem csak a követett poétikai tradíciók oldaláról 

vizsgálhatók ezek a szövegek, hanem legalább ennyire tanulságos lehet a szerzőjüktől nekik 

szánt funkciója felől rákérdezni a létükre.  

Horváth szövegei önálló életet élnek a közköltészetben. A közköltészet, a népi kultúra 

és a magas irodalom közé szorult szöveghasználati forma. A rendi költészettel szemben nem a 

társadalmi reprezentációt szolgálta. Összekapcsolódik az olvasás forradalmával, és széles 

rétegekhez jut el. Tanulmányozása segít megérteni azt, amiként a népi kultúra elkülönült és újra 

meg újra visszakapcsolódott a társadalmi elit kultúrájába, amiként különböző médiumok 

alakították a versek kulturális használatának formáit, amiként a lírában az alanyi dalköltészet 

válik a század egyik legfontosabb formájává. 

Az alkalmi költészet szöveghasználati formái mind a közköltészet, mind a magas 

irodalom eljárásaival kapcsolatban állnak, a szerzők pedig ismert helyi költők. Horváth is 

integrálódik a helyi temetési, esküvői, beavatási szertartás ceremóniarendszerébe. A Horváth 

életművében jellemző együttállás megmutatja, hogy milyen fontosak a szociokontextusok: 

Somogy, Zala, Veszprém és Baranya megyei nemesek költője. De vajon egykorúan a dunántúli, 

pesti „polgárok” költője is? Az 1810-es években kevéssé, majd néhány évvel később változik a 

megítélése.  

Nagy különbség mutatkozik a kéziratos terjedés és a nyomtatvány között: a kéziratos 

versgyűjtemények kompozíciós elképzelései vagy a másoló saját szempontrendszerének 
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lenyomatai nem mutatkoznak meg a nyomtatott kötetekben, és más jellegű szerzői döntések, 

kompozíciós kérdések kerülnek előtérbe. Jó látószög nyílik innen a mecenatúra 

intézményrendszerének átalakulására. Olyan pillanatfelvételeket láthatunk, amelyeken az 

országos terjesztésű versek nagyobb népszerűségre tesznek szert a kisközösség vershasználói 

szokásaival szemben, ugyanakkor még mindig igen meghatározó szerepe van az alkalmi 

költészetnek. Mindazonáltal az alkalmi költészet gazdag műfajisága megengedi bizonyos 

formák presztízzsel rendelkező műfajokként való fennmaradását, lokális, a szerző lokális 

kapcsolatrendszeréhez köthető megnyilvánulásokként. Érdekes lesz tehát az irodalmi szöveg 

eltérő regiszterekben való használata. 

A közönségmodellek kérdéséhez tartozik az alkalmi költészettel kapcsolatos viták 

másik központi kérdése, hogy hogyan definiálható az a közönség, aki a versek fogyasztója lesz. 

A szövegközlés formája is meghatározza a kérdést, ugyanis különböző kötetkompozíciós elvek 

mögött eltérő közönségszemlélet áll. S éppen a Holmik egészen egyedi szövegközlési 

ambícióról árulkodnak.  

Horváth Ádám esetében alapvetően meghatározó a lokális hálózati jelleg és az országos, 

sőt országon kívüli hálózatiság, társasági jelleg. Értelmiségtörténeti perspektívából nézve 

Horváth kapcsolatrendszere a Res publica litteraria európai dimenziójának illeszkedik. A Res 

publica litteraria keretrendszert ajánl egy alternatív európai értelmiségtörténethez, klasszikus 

korszakhatárokat átírja időben, nemzetben, nyelvileg, diszciplinárisan, műfajban, nemileg, 

intézményileg. A hálózatiság Magyarországon különösen érvényes a szabadkőművességre, 

amelyben Horváth meghatározó szervező. Ne feledjük, hogy ő az első magyar nyelvű 

szabadkőműves tematikájú regény, a Felfedezett titok szerzője. Miskolczy Ambrus olyan 

szerveződési formaként értelmezi a szabadkőművességet, amely a reformkor demokratikus 

politikai kultúrájaként szolgál. A felvilágosodás híveinek kapcsolatrendszeréről van szó, a 18. 

század egyik legfontosabb társasági formájáról.5 Ilyenformán a disszertáció tárgyát képezik 

azok a társasági szerveződések, amelyeknek eszméi és eszmeisége a lokális kapcsolatokat és az 

alkalmi költészet poétikai formáit is meghatározzák.  

Horváth eltérő regiszterben, más közösségben más üzenetet ír műveibe, azonban az 

alkalmi műfajokban, a lokalitásban is megjelennek azon eszmék, amelyek regényeiből, 

esszéiből olvashatóak ki. A társasági beágyazottság, a fontos irodalmi hálózati szerep és 

                                                
5 Ld. DEBRECZENI Attila, Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának időszerü kérdései, Csokonai 

könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium 8 (Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996); MISKOLCZY Ambrus, 

Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig, Kisebbségkutatás könyvek (Budapest: Lucidus, 

2009). 
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irodalomszervezői identitás miatt nem kerülhető meg az a kérdés, hogyan kapcsolódik Horváth 

Ádám a kor eszmetörténetéhez. Az elemzésekből láthatóvá válik, hogy adott kérdésekben, 

kisebb léptékű problémák kontextusában hasznosítottam a diverz felvilágosodás-fogalmat, 

eszmetörténeti elméleteket, és a kapcsolattörténetből levont konklúziókon kívül, a korra 

jellemző, tágabb értelmezési összefüggéseket is igyekszem megfogalmazni. 

A következőkben egy német, angol kultúrtörténeti horizontú, kapcsolattörténeti 

szemléletű dolgozat olvasható egy 18. század végi, 19. század eleji dunántúli szerzőről. Az 

elemzett szöveg magában foglalja többek között a jakobinus összeesküvés leleplezésének 

idejét; egyszerre az összeesküvést megelőző és azt követő kordokumentum. A Holmi Horváth 

Ádám pályáját ebben a korszakban, ebben a dilemmahelyzetben nyomon követő forrás, amely 

választások, diskurzusok együttállását mutatja meg. Nem kívánok normatív korszakfogalmat 

bevezetni, mert nincs értelme ebben az analízisben, diskurzusok összjátékának analízisére kell 

kísérletet tennem.  
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1. SZÖVEG 

Pálóczi Horváth Ádámnak versein, énekes költészeti programján túl jogi, politikai, 

nyelvészeti, történelmi, pszichológiai és természettudományos írásai is voltak. Papi pályára 

készült, majd ügyvédnek és mérnöknek tanult, és a gazdálkodás, írás mellett mindkét hivatást 

űzte. Már huszonkét éves korában gazdálkodott, 1782-ben a Balatonnál mint bérlő telepedett 

le, s ettől az évtől kezdve jelentek meg verses és prózai szövegei. Magyar nyelven elsők között 

adhatott ki értekezést a pszichológia tárgyában. A magyarországi szabadkőművesség és 

irodalmi körök szervezője volt. Ráday Gedeon, Kazinczy Ferenc és Fekete János barátja volt, 

aki Csokonai Vitéz Mihályt elsők közt támogatta irodalmi ambícióiban. 

Horváth Ádám műveinek rendszerszerű áttekintését már többször megkísérelte a 

magyarországi irodalomtörténet-írás, de összegző munka nem készült. A 20. század második 

felében Péterffy Ida vállalkozott Horváth életének és műveinek monografikus bemutatására.6 

Alighanem legjobban sikerült munkája a Holmi első kéziratán alapuló, a Hunniás megírását 

megelőző főbb életeseményekhez kapcsolódó műismertetés volt.7 A Horváth Ádám 

születésének 250. évfordulójára szervezett Pálóczi Horváth-konferencia szerteágazó előadásait 

olvasva nem szorul magyarázatra, milyen sokrétű életművel van dolgunk, illetve hogy Horváth 

kapcsán mennyi mindennel maradt adós az irodalomtörténet. A 2011-ben megjelent 

tanulmánykötet8 négy fő tematikai egységben közölt 27 tanulmányt: Horváth életrajzával és 

műveinek kiadásával kapcsolatos tanulmányokat, bölcseleti irányú tanulmányokat, 

műelemzéseket és közköltészethez kapcsolódó írásokat.9 Ezen elemzések a legtöbb esetben 

több kérdést vetettek fel, mint amennyi válasszal szolgáltak, s arra is rávilágítottak, hogy az 

eszme-, művelődés-, zenetörténetnek és folklorisztikai kutatásnak (és azok metodológiáinak) 

legalább annyi dolga van még Horváth hagyatékával, mint az irodalomtörténetnek. 

A legsürgetőbb feladat a szerteágazó szöveganyag rendszerezése, s a rendszerezésből 

levonható tanulságokkal való elszámolás volna; különösen ami a töredékes recepciójú Holmit 

illeti. A már kiadott Holmi szövegeinek újraolvasása, újraértelmezése, jegyzetelése segíti a 

                                                
6 PÉTERFFY Ida, Pálóczi Horváth Ádám Szántódon: Ismeretlen somogyi levelek, 1788–1789, Szántódi Füzetek 1 

(Budapest: Panoráma, 1980); UŐ, Horváth Ádám munkássága a „Hunniás” előtt (Budapest: Akadémiai Kiadó, 

1985); UŐ, Levelek Szántódról: Válogatás Pálóczi Horváth Ádám írásaiból (levelek, versek, prózai művek) 1787–

1790, Szántódi Füzetek 8 (Budapest: Panoráma, 1984). 
7 PÉTERFFY, Horváth Ádám munkássága... 
8 CSÖRSZ Rumen István és HEGEDŰS Béla, szerk., Magyar Arión: tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről 

(Budapest: Reciti, 2011). 
9 A tanulmánykötetről bővebben: A következő alfejezetben, illetve: MÉSZÁROS Gábor, „»az örökkévalóságra valót 

elkészítettem…« – Mészáros Gábor a Magyar Arión című tanulmánykötetről”, REC.ITI-Recenziós portál, 2013, 

http://reciti.hu/2013/1543; (Letöltés: 2020. 03. 16). 
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korszak megértését; Horváth vers- és énekgyűjteményei hordozói és médiatörténeti tanúi annak 

az irodalmi létmódnak, reprezentánsai annak a kommunikációs csatornának, amelyben az orális 

hagyomány és az írásban terjedő irodalom kapcsolatba került egymással.10 A 18. század végén 

alakuló irodalom elsősorban archaikus, népi hagyatékként tekintett erre az orális örökségre. 

Mind Horváth énekgyűjtései, mind Holmi című, elegyesen válogatott vers- és 

énekgyűjteményei példaadó dokumentumai a köztes költészet szóbeliség és írásbeliség közötti 

szűrő jellegének a 18. század végén, 19. század elején. Nem érdektelen egy ilyen hagyaték 

tanulsága, hiszen Horváth pályája és Holmi kötetei végigkísérték a magyar irodalom 

intézményrendszerének kialakulását, mindazonáltal Horváth is egyike volt azoknak a 

szervezőegyéniségeknek, akik a korabeli irodalmi élet intézményesítésében részt vállaltak. 

Horváthnak reagálnia kellett az intézményesülésre, miközben alkalmi jellegű költészetében egy 

tradicionális irodalom-felfogáshoz igazodott. A nyilvános és privát használatú szövegek 

elegyének tanulmányozása termékeny lehet a kor irodalmi közegének rekonstruálásakor, 

műfajtörténeti tanulságokat hozhat; a 2010-es Pálóczi Horváth Ádám konferencia eredményeit 

kibővítve érdekes újdonságokkal kecsegtet. 

Pálóczi Horváth Holmi című köteteinek és kéziratainak tanulmányozása – mely 

értekezésem alapját adja – abból a szempontból is a közköltészet-kutatáshoz kapcsolódhat, 

hogy műveiben éppúgy megtalálhatóak a csoportos eseményekhez köthető, tipikus 

élethelyzetekre íródott alkalmi versek, ahogy az egyéni élmények gondolatiságát szerzői 

igénnyel megformált költemények.  

A disszertációban bemutatott kézirat Horváth Ádám Holmi-köteteinek utolsó kéziratos 

példánya, Horváth műveinek olyan vegyesen válogatott gyűjteménye, amelynek java részét 

Horváth versei és énekei vagy általa átírt, továbbírt, applikált versek és énekek teszik ki. A 

csurgói kézirat sajtó alá rendezésére Écsy Ö. István tett kísérletet,11 azonban a szövegek jelentős 

részét nem adta ki, így Écsy szövegkiadása nem azonosítható a negyedik Holmival, sem a 

kézirat szöveganyagán alapuló teljes szövegkiadásnak nem tekinthető. Écsy ismeretterjesztő 

kiadványt szerkesztett a kézirat szöveganyagából, s ezen oknál fogva a kézirattal való munka 

nem tekinthető befejezettnek.12 

                                                
10 Vö. CSÖRSZ Rumen István, „Közköltészet – irodalom alatt, kultúrák fölött”, Literatura 32, 2. sz. (2006): 274–

282. 
11 Pálóczi Horváth Ádám Holmi-jának Negyedik Darabja, kiad. ÉCSY Ö. István (Csurgó: Csurgói Református 

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, 1942); (A továbbiakban: ÉCSY). 
12 A Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium helytörténeti érdeklődésű kiadványsorozata a Csurgói 

Könyvtár sorozat. Első kötete szintén Écsy Ödön István tollából: ÉCSY Ödön István, Sziget vára és Zrínyi a 

magyarországi latin költészetben, Csurgói Könyvtár 1 (Csurgó: Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, 

1935). A sorozat részeként jelent meg 1939-ben két kötetben a könyvtár szakkatalógusa, amely szerzői 

betűrendben adja meg az akkor kb. 15 ezer kötet bibliográfiai leírását. Ld. A Csurgói Református Csokonai Vitéz 
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A kézirat rendelkezésre állt, de a szakirodalom rendszeresen Écsy Ö. István kiadványát 

idézte. Écsy hely- és kultúrtörténeti szempontokat figyelembe vevő, a lokalitás, a somogyi 

kultúrtörténet szempontjából nagyra érdékelendő és használandó munkát írt, azonban mint 

szövegkiadás korrekcióra szorul, kritikai jegyzetei, sajtó alá rendező elvei nem elégségesek a 

filológiai, irodalomtörténeti felhasználáshoz, így a Holmi negyedik részében található szövegek 

nem tekinthetők feldolgozottnak. Az Ötödfélszáz Énekek13 ugyanúgy kipontozta a dévaj 

részeket, mint Écsy kiadása. Előzetes normatív megszűrésről volt szó a 40-es, 50-es évekből, 

mely metódus Csörsz Rumen István és Küllős Imola által kiadott, sajtó alá rendezett 

közköltészeti szövegeknél természetesen fel sem merült, hanem a szövegeket eredeti 

formájukban közölték. A kritikai szövegkiadói elveket szem előtt tartó szerkesztői munka 

esetén – amelyet jelen munka képviselni igyekszik – utóbbi munkamódszert kell 

példaértékűnek tekinteni, s metódusát alkalmazni. 

  

                                                
Mihály Gimnázium Könyvtárának Szakkatalógusa I–II, Csurgói Könyvtár 8, 9 (Csurgó: Csokonai Vitéz Mihály 
Református Gimnázium, 1939). 

A sorozat újabb részeként: VIOLÁNÉ BAKONYI Ibolya, Sárközy István könyvtára, Csurgói Könyvtár 21 (Csurgó: 

Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, 2005). A sorozat izgalmas kötetei még: MERÉNYI Oszkár, 

Berzsenyi Dániel, Csurgói Könyvtár 7 (Csurgó: Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, 1938); NYIRI 

Antal, A zselicségi Szenna és vidéke magyar nyelvjárása, Csurgói Könyvtár 18 (Csurgó: Csokonai Vitéz Mihály 

Református Gimnázium, 1939). VARGHA Károly, A délkeleti Zselic, Tájföldrajzi, településtörténeti és magyar-

német összehasonlító népzenekutatási adatok, Csurgói Könyvtár 17 (Csurgó: Csokonai Vitéz Mihály Református 

Gimnázium, 1941). 
13 Ötödfélszáz Énekek, PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám Dalgyűjteménye az 1813. Évből, szerk. BARTHA Dénes, KISS 

József (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1953); (A továbbiakban: ÖÉ). 
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1.1. A Pálóczi Horváth-szakirodalomról 

Vörös Károly 1958-ban az Adalékok Pálóczi Horváth Ádám életéhez című művének 

bevezetésében felhívta a figyelmet a Pálóczi Horváth-szakirodalom hiányosságaira. A 

„méltatlanul elfeledett, legjobb esetben is eltorzítottan ábrázolt alakról” ‒ Horváthról szóló 

modern monográfia hiányát hangsúlyozta.14 Garda Samu életrajzát jelentéktelennek ítélte, 

ezenkívül csak Hegyi Ferenc disszertációját15 tartotta említésre érdemesnek, melyet 

kétségtelenül modernebbnek, sok hasznos szempontot alkalmazó, tárgyát egészében mégsem 

kimerítő munkának titulált. Hegyi Ferenc monográfiája tartalmazott egy (nem teljes) listát 

Horváth kiadott és kéziratban maradt műveiről, illetve egy szakirodalmi bibliográfiát. Vörös 

nem említette Borzsák István művét,16 feltételezem azért, mert az nem az életrajzi szempontokat 

helyezte előtérbe, mégis méltatlanul maradt ki felsorolásából, ugyanis Horváth lírájáról olyan 

gondolatokat fogalmazott meg, mint akkoriban senki. Borzsák igyekezett szólni a Horváthnál 

prototipikusan előforduló versműfajokról: vallásos, bölcseleti, hazafias és szerelmi líráról írt. 

Borzsák ‒ a legtöbb Pálóczi Horváth-elemzéshez hasonlóan ‒ bőbeszédűnek tartotta a költőt, 

szerinte művészetében sok a selejtes rész, „szorgalma ráveszi olyan dolgok megéneklésére, 

melyek arra nem alkalmasak”. Maga Kazinczy is azzal a váddal illette, hogy „újsági 

történeteket csinál dalokká”, Földi János szerint e tekintetben Erdődy Lajos hatása lehetett 

szembetűnő. Horváth maga ugyan nehezen tűrte a kritikát, bőbeszédűségét több helyütt is 

megindokolta. Hosszadalmas verseit Vergilius és az antik elődök esztétikájával igazolta. A 

próza és a vers közti döntő különbséget csupán azok terjedelmében látta: „a vers rövidebb és 

rímel” ‒ írta öntudatosan.  

Horváth Ádám még miskolci hónapjai alatt kezdte az alkalmi versek írását, melyekből 

1788-tól kezdve állította össze Holmi című köteteit. Bíró Ferenc megjegyzi, hogy a mennyiségi 

mutatókat figyelembe véve nem Molnár Borbálát, hanem őt kell a szórakoztató vidéki poézis 

legsikeresebb művelőjének tartanunk.17 Számtalan verses köszöntőt írt: névnapit, farsangit, 

szüretit, számos epitaphiumot, költött házasságkötésre, keresztelőre vagy épp vadászatra, ettől 

függetlenül pedig verses leveleinek tömege maradt fenn. Neve egyszerre terjedt el a 

közköltészet közegében, és mindeközben a főúri réteg reprezentatív alkalmainak költőjeként és 

énekes költőjeként szerepelt. Földmérői és jogászi tevékenysége mellett egy olyan alkalmi 

költői pályát futott be, ami a dunántúli nemesi rétegekhez kötötte. A dévaj mulatság és az 

                                                
14 VÖRÖS Károly, Adalékok Pálóczi Horváth Ádám életéhez (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1958), 5. 
15 HEGYI Ferenc, Pálóczi Horváth Ádám, Palaestra Calasanctiana 30 (Debrecen: Lehotai Nyomda, 1939). 
16 BORZSÁK István, Pálóczi Horváth Ádám lírája (Monor: Popper Ernő Könyvnyomdája, 1919). 
17 BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma (Budapest: Balassi Kiadó, 1994), 321. 
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esztetizált irodalmi regiszter hangját is tudta, mégpedig úgy, hogy az orális költői hagyomány 

művelésével egyidőben tartott igényt művei állandó publikálására. Lokális költői tevékenysége 

mellett a születő magyar nyelvű irodalomban szerzőként és szervezőként is elsőrangú helyet 

ambicionált. 

Vörös Károly alaposan kidolgozott adalékokat adott az életműhöz: a somogyi 

insurgensek zendüléséről, Horváth és Kazinczy viszonyáról írt. Kidolgozta a Magyar Árion 

című kéziratos kötet alakulásának történetét (Horváth és a „Stájer Tánc” címmel).18 Amint fent 

említettem, az évtizedekre elsikkadt Pálóczi Horváth-kutatásba Péterffy Ida vitt lendületet. 

Több műve megjelent Horváth életének egy-egy időszakához kötődve. Az elmondottakon kívül 

Horváth munkásságát átfogóan vizsgálni óhajtó kezdeményezés nem volt, nem is volna a 

monografikus feldolgozás egyszerű feladat, hiszen az életmű rengeteg máig ismeretlen, sötét 

foltot rejt. Bíró Ferenc külön fejezetet szánt könyvében Horváthnak, ahol az életrajzon túl kitért 

a kor alkalmi költészetének tárgyalására. Programadó tanulmánynak mondható Bíró Ferenc 

cikke Horváthnak és Csokonainak a fiziko-teológiához és Newton filozófiájához való 

viszonyáról, amelyben Horváth Ádám Az esztendő utolsó éjszakája című művét elemezte.19 

Horváth Ádám életrajzának és irodalmi munkásságának szabadkőműves vonatkozásait eddig 

legalaposabban Németh József tárgyalta, Horváth Ádám, a szabadkőműves és politizáló költő 

című cikkében.20 

A 2010-es Pálóczi Horváth-konferencia újfent bebizonyította, hogy mennyi a 

megválaszolatlan kérdés a felvilágosodás kori polihisztor körül. Mind a 2010-es előadások, 

mind az elmúlt évtizedek publikációi azt sugallják, hogyha átfogó munka nem is, egy-egy téma 

kapcsán mindig új adalékkal tudnak szolgálni a „csimbókos poéta” gondolatai. 

A 2011-ben megjelent Magyar Arión című tanulmánykötetben Tóth Barna könyvindító 

tanulmánya21 áttekintette a Horváth-életrajz szakirodalmát, vagy másfelől nézve: annak hiá-

nyosságait. Egy Pálóczi Horváth 1796 előtti munkáit magában foglaló kritikai kiadás tartalmát 

vázolta, amely azóta meg is jelent.22 Lengyel Réka a Pálóczi Horváth és Széchényi Ferenc le-

                                                
18 VÖRÖS, Adalékok… 
19 BÍRÓ, A felvilágosodás…, 304–313; UŐ, „Pálóczi Horváth Ádám, Csokonai és Newton”, Irodalomtörténeti 

Közlemények 82 (1973): 680–685. 
20 NÉMETH József, „Horváth Ádám, a szabadkőműves és politizáló költő”, A Veszprém Megyei Múzeumok 

Közleményei 17 (1984): 461–471. Horváth életének utolsó időszakára vonatkozóan: UŐ, „Pálóczi Horváth Ádám 

petrikeresztúri évtizede (1811–1819)”, in: Magyar Arión…, 75–88. 
21 TÓTH Barna, „Pálóczi Horváth Ádám pályájának első szakasza: A készülő kritikai kiadás bemutatása”, in 

Magyar Arión: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről…, 17–31. 
22 Pálóczi Horváth Ádám verses kiadványai (1787–1796), kiad. TÓTH Barna, a latin szövegeket ford. LENGYEL 

Réka, Régi Magyar Költők Tára: XVIII. század 16 (Budapest–Debrecen: Universitas–Debreceni Egyetemi Kiadó, 

2015). 
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velezéséből fennmaradt öt levél közül az első, 1789. októberi keltezésűt közölte, amely koráb-

ban nem jelent meg nyomtatásban. Horváth Széchényi Ferenc támogatását kérte. Tudós társa-

ság felállítását szorgalmazta – a tervről a Kazinczyval folytatott levelezése is tanúskodik –, 

melynek alapítása meghiúsult.23 

A Magyar Árión életrajzról és forráskiadásról szóló fejezetében Orosz Andrea közölt 

egy levelet, amelyben Horváth a somogyi protestáns egyházközösség kurátoraként védelmébe 

vett gyülekezetéből három kapatos fiatalembert, akik perbe keveredtek, mert egyikőjük szentelt 

gyertyával gyújtott pipára egy katolikus templomban, majd a gyertyát ellopta. Kovács József 

költőről volt szó, aki az eset miatt perbe keveredett és börtönbe került.24 Feldmájer Benjámin 

Horváth Ádám liberalizmushoz fűződő viszonyát elemezte.25 Németh József Horváth életének 

utolsó éveiről, petrikeresztúri évtizedéből hozott adatokat.26 

A kötet második nagy egysége megmutatja, hogy a lélek halhatatlanságának kérdésköre 

jóval bővebb és jelentőségteljesebb, mint csupán a 18. század végének történelmi-antropológiai 

kérdésfeltevése: a teológiai és tudományos lélekszemlélet polémiája, ha a lélek anyagiságát is-

teni voltával állítják szembe. Hermann Zoltán szerint27 olyan súlyos politikai és etikai kérdé-

sekről volt szó, amelyek akkor, cenzurális okokból nem jelenhettek meg a maguk nyíltságában. 

Hegedüs Béla értekezése olyan szöveghelyeket idézett Horváth életművéből, ahol az álomról 

és fantáziáról írt.28 Ezek a források közelebb vihetnek annak megértéséhez, hogyan vélekedhe-

tett Pálóczi Horváth Ádám az érzékelés, képzelés és a lélek mibenléte felől. Jó ideje nem kö-

vette aktív figyelem Pálóczi Horváth Ádám fiziko-teológiához fűződő viszonyát. Az elmélettel, 

bölcselettel, eszmetörténettel foglalkozó fejezet kezdőtanulmányában Szörényi László Horváth 

Ádám apjának, Pálóczi Horváth Györgynek fiziko-teológiai művét, a Természetnek és kegye-

lemnek iskolája című könyvét kapcsolta be a fia bölcseletéről szóló diskurzusba.29 Isten 

felismerhetőségéről a természet tárgyaiban, gondviselésről, kozmoszról értekezik és versel 

Horváth György, és e témák fia fiziko-teológiai későbbi munkáiban szintén kulcsproblémák 

voltak. Szörényi László a problémafelvető tanulmányban vizsgálatra ajánlott néhány Pálóczi 

                                                
23 LENGYEL RÉKA, „»Egy titkos, de azonban nem alattomban való nyelvművelő társaság«”, in Magyar Arión…, 

33–39. 
24 OROSZ Andrea, „Egy Pálóczi Horváth Ádám-levél margójára”, in Magyar Arión…, 57–62. 
25 FELDMÁJER Benjámin, „Pálóczi Horváth Ádám és a liberalizmus”, in Magyar Arión…, 63–73. 
26 NÉMETH, Horváth Ádám a szabadkőműves… 
27 HERMANN Zoltán, „»Itt állani, lépni veszedelmes...« Kazinczy jegyzései Horváth Ádám A lélek halhatatlansága 

felől való gondolatairól”, in Magyar Arión…, 113–123. 
28 HEGEDÜS Béla, „Érzékelés, álom, költészet”, in Magyar Arión…, 125–133. 
29 SZÖRÉNYI László, „Pálóczi Horváth György fiziko-teológiai műve és fiának, Ádámnak költészete”, in Magyar 

Arión…, 91–99. 
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Horváth-verset, illetve irányt mutatott, hogy érdemes volna tovább vizsgálni, mennyiben vette 

át a fiziko-teológiába olvasztott klasszikus pogány műveltség mintáit apjától.  

A Magyar Arión kötet harmadik nagy egysége szorosabb értelemben vett műelemzése-

ket vonultatott fel. Gyapay László általánosságban értelmezte Pálóczi Horváth irodalomszem-

léletében és értelmezi poétikájában a hasznosság fogalmának célelvű szerepét.30 A Hunniás és 

a Holmi című művek előzményénél Egyed Emese a Voltaire-hatást elemezte részletesebben.31 

Hász-Fehér Katalin a Hunniás szerkezeti kérdéseit vizsgálta, recepciótörténeti és műfaji kérdé-

seket érintve.32 A Felfedezett titok című, az utóbbi időben prózapoétikai okokból is egyre fon-

tosabbá váló regényről – más tanulmányok érintőleges utalásain kívül – Szilágyi Márton33 és 

Labádi Gergely34 közölt egy-egy tanulmányt. Latin nyelvű műfordításról egy Ovidius- és egy 

Beroaldo-vers kapcsán Polgár Anikó és Csehy Zoltán írt közös tanulmányában,35 Jankovics 

József pedig Horváth Ádám Ányos Pál haláláról című versét elemezte.36 A folklorisztika, a 

zene- és irodalomtörténet kapcsolatainak szempontjából különösen érdekes és fontos a negye-

dik fejezet. 

Az utóbbi évek kétségtelenül legnagyobb vállalkozása a Horváth életművel 

kapcsolatban Tóth Barnáé volt. Pálóczi Horváth Ádám életművének nagyobb része kéziratban 

maradt – írta Tóth Barna37 a kötet bevezetőjében –, a kisebb rész, amely nyomtatásban 

megjelent, huszonnégy kötetet jelent. Egyedüli műve, amely több kiadást is megért, az 1988-

ban Németh József által sajtó alá rendezett Felfedezett titok című regény. A kéziratos 

hagyatékból csupán az Ötödfélszáz Énekekből jelent meg kritikai kiadás, 1955-ben. 

Tóth Barna kiadása az 1787 és 1796 között megjelent verses műveket dolgozta fel, 

tizenkét hosszabb-rövidebb verses kiadványt. A fülszöveg szerint Horváth művei „mára 

nehezen elérhetővé váltak, s így sok esetben kívül rekedtek a tudományos diskurzuson”, Tóth 

pedig úgy fogalmazott bevezetőjében, hogy a Horváth Ádám műveire való jobb rálátás 

                                                
30 GYAPAY László, „Poézis a hasznosság jegyében. Pálóczi Horváth Ádám irodalom-szemléletéhez”, in Magyar 

Arión…, 169–183. 
31 EGYED Emese, „Henriás, Hunniás, Hanka, Hol-mi...: Magyar Voltaire-kedők”, in Magyar Arión…, 185–200. 
32 HÁSZ-FEHÉR Katalin, „Pálóczi Horváth Ádám Hunniásának szerkezeti, műfaji és forrástörténeti kérdései”, in 

Magyar Arión…, 201–217. 
33 SZILÁGYI Márton, „A Fel fedezett titok mint az érzékeny levélregény poétikai változata”, in Magyar Arión…, 

267–277. 
34 LABÁDI Gergely, „A könyvbeli ember. A Fel fedezett titok mint érzékeny regény”, in Magyar Arión…, 277–293. 
35 POLGÁR Anikó és CSEHY Zoltán, „Korinna és a vénasszony. Pálóczi Horváth Ádám és a latin műfordítás”, in 

Magyar Arión…, 219–241. 
36 JANKOVICS József, „Pálóczi Horváth Ádám verse Ányos Pál haláláról”, in Magyar Arión…, 244–251. 
37 PÁLÓCZI HORVÁTH, Verses kiadványai…, 15. 
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alapfeltétele a „szerző nyomtatásban megjelent, tehát a kortársak részéről szűkebb vagy tágabb 

körben ismert műveinek újbóli kiadása”.38 

Megfontolandó a kötet kapcsán, s egyáltalán a Horváth-szövegkiadások (és a régi 

szövegek esetében), hogy milyen többlettudást, hasznosítható információt ad az a 

szövegrendszerezési eljárás, amely során a kiadó egymás mellé rendezi egy adott időszak – 

Horváth esetében hatalmas mennyiségű – publikációit. Milyen újdonságot, filológiai hasznot 

hoz az újrakiadás? A kiadott művek jó része rövidebb keresgélés után megtalálható a Google 

Bookson.39 Az óriási, szerteágazó Pálóczi Horváth-életmű olyan puzzle, ahol a kép egészéből 

megvan ugyan néhány darab, de az egymáshoz illesztett darabkából egyelőre kevés található. 

A kirakódarabok megtalálása és összeillesztése, valamint az így előálló anyagban való kutatói 

elmélyülés indokoltnak tűnne. Tény, hogy a tematikailag elegyes, egymás mellé rendezett 

művek jól szemléltetik, hogy Horváth milyen sokféle műfajban alkotott, és jól körvonalazzák 

azt a sokféle regisztert, amelyben megszólalt. Azt az összekötő szerepet, amit az irodalmi és az 

irodalmon kívüli közéletben betöltött. Ennek a fontos ténynek a megállapítására viszont az 

eddig rendelkezésre álló szövegkiadások – tehát az eddig megjelent művek – vizsgálata is 

lehetőséget adott. Egy ilyen nagy volumenű szövegkiadás esetében, melyre Tóth Barna 

vállalkozott, érdemes lehet egy-egy tematikára koncentráltan, több kötetben, több szakember 

bevonásával foglalkozni. Az olyan fajsúlyos témákra gondolok, mint például a pszichológia, a 

lélektan vagy a Holmik mint vegyes műfajú szövegek. Adná magát a Psychológia és A lélek 

halhatatlansága felől való gondolatok együtt olvasása, összehasonlítása, közös kritikai kiadása, 

de ugyanez igaz a Hunniásra, a Rudolphiásra és a Holmikra is. 

A további kutatásokban nagy segítséget jelent majd Tóthnak a Holmi-kéziratokat és 

kiadásokat tárgyaló fejezete. A kötet végén található táblázatok és a megjelent Holmi-versek 

betűrendes címmutatója segítenek tájékozódni a Holmik kéziratai és kiadott szövegei között. 

Ez az infrastruktúra a megjelent munka alapjára még tovább építhető. A publikált Holmik – a 

kéziratokról nem is beszélve – műnem- és műfajbeli vegyes felvágottak: dialógus, 

tanköltemény, nyelvészeti értekezés, traktátus, mars, levél és a legkülönfélébb alkalmi versek 

is olvashatók bennük. A kiadott (és Tóth által újra kiadott) szövegeknél egyszerű utánanézni a 

szöveg műfajának, tartalmának – a kritikai kiadásban megtalálható. Viszont azon kéziratos 

szövegek esetében, amelyek nem jelentek meg nyomtatásban, további textológiai feldolgozás 

                                                
38 Uo. 
39 Vö. CSONKI Árpád, „Pálóczi Horváth Ádám verses kiadványai (1787–1796)”, Irodalomismeret 72, 4. sz. (2016): 

72. 
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szükséges. Ilyenből sok van, és a kötetből nem derül ki, hogy milyen műfajú, milyen jellegű 

szövegek. 

A Holmikról írt fejezetben Tóth gyűjteményes példányként tekintett a negyedik részre, 

a csurgói könyvtárban található kéziratos darabra.40 Horváth Ádám több helyen is megjegyezte, 

hogy kiadásra szánta a negyedik részt, amely tehát nem feltétlenül csak „cenzori, gyűjteményes 

példány” volt. A csurgói kézirat sajtó alá rendezésére Écsy Ö. István tett kísérletet,41 azonban 

a szövegek java része nem jelent meg nyomtatásban, így Écsy szövegkiadása nem azonosítható 

a negyedik Holmival, de a kézirat szöveganyagán alapuló teljes szövegkiadásnak sem 

tekinthető. Ezt a következő fejezetben igyekszem érvekkel alátámasztani. 

A csurgói kézirat szövegeit felsoroló táblázatból kimaradt az [Ember a nevünk…] 

kezdetű vers,42 amely az Ötödfélszáz Énekekben eltérő kezdéssel, egy strófával megtoldva, 

Féniksi készülő címen jelent meg. A kézirat 96. oldalán könyvtári adatok olvashatóak két 

oszlopban, ezeket a kiadónak nem sikerült azonosítania, és tévesen „Jegyzetek, görög és latin 

személynevek listája két oszlopban, mellettük a nevekhez rendelt számok” műfajmegjelöléssel 

hivatkozott rájuk. A kézirat utolsó harmadában marsok, indulók szerepelnek, amelyeket a 

táblázat összefüggő szövegegységként kezelt, noha cím szerint külön lehetne őket válogatni. 

Előfordult néhány helyen, hogy bár a kéziratlapon több különálló szöveg olvasható, a táblázat 

csak a legfelső szöveg címét vagy az incipitet rögzítette.43 Horváth marginálisként 

megjegyzéseket, glosszákat, olykor rajzokat vagy verslábakat illesztett a kéziratos 

szövegekhez. Mivel a táblázatok felsorolták a kéziratok tartalmát, de a marginálisokat, kottákat 

nem azonosították, a Holmi-kéziratokkal kapcsolatos munka nem tekinthető elvégzettnek. Tóth 

gyűjteményes példányként tekintett a csurgói kéziratra, azonban nem számolt a kéziratban 

található cetlivel, amelyen Horváth Ádám írásával negyvennégy műcím olvasható.  

Remélhetőleg motiválóként hat a további kutatásra a sajtó alá rendező lendülete. A 

versváltozatok, szövegelőfordulások rendszere olyan szövevényes, hogy érdemes lesz a már 

meglévő rendszereket kiegészítve, folytatva közös adatbázisban feldolgozni, elkerülve a 

lehetetlen feladatnak tűnő egyéni anyagfeldolgozást. Csak így lehetne összefogni ezt az adat- 

és anyagkomplexumot, és ehhez a munkához Tóth Barna vállalkozása megadta a kezdőlökést. 

A grandiózus vállalkozás folytatása a Debreceni Egyetem Klasszikus Magyar Irodalmi 

Textológiai Kutatócsoport és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Lendület Nyugat-

                                                
40 Csurgó, Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Könyvtára, K 241. 
41 ÉCSY 
42 PÁLÓCZI HORVÁTH, Verses kiadványai…, 49; Holmi IV, 49. 
43 Például: Uo., 60. 
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magyarországi irodalom Kutatócsoport közös kezdeményezése, melynek célja Pálóczi Horváth 

Ádám műveinek elektronikus kritikai kiadása.44  

Bár az új kritikai kiadás kinyitotta az életmű hozzáférhetőségét, az életmű második fele 

kiaknázásra, felfedezésre vár. A kéziratban maradt művek egyelőre távol esnek a kutatások fő 

érdeklődési körétől.  

A Magyar Árion című konferenciára épp tíz éve került sor. Új eredményeket az a 

tematikus tanulmánykötet hozhat, amelyet Pálóczi Horváth Ádám halálának 200. évfordulójára 

tervez kiadni a Lendület Nyugat-magyarországi irodalom (1770‒1820) Kutatócsoport. 

  

                                                
44 Pálóczi Horváth Ádám Művei. Elektronikus Kritikai Kiadás. http://deba.unideb.hu/deba/paloczi/, hozzáférés: 

2020. 04. 22. 

http://deba.unideb.hu/deba/paloczi/
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1.2. A csurgói kézirat és a publikált Holmik  

A Holmi negyedik darabjának kézirata Sárközy István Somogy megyei alispán 

hagyatékából a Csurgói Református Gimnázium könyvtárában, K 241-es jelzet alatt található, 

címe: HOLMI. Tom. III. us. Pro anno 1791.45 A cím alatt más tintával, más kéz írása: „De 

ezekből sem abban, sem máshol fel nem találtatnak igen sok darabok.” A kézirat 205 számozott 

oldala között több számozatlan üres oldal van. A kézírásos kötet 89‒92. lapján egy a Holmi 

negyedik része elé írt praefatio olvasható: 

Ez a negyedik tag Holmi: nyolcnak is kellene már lenni: azt fogják mondani, a’ kik régi 

igéretemre emlékeztetnek: igazan is mondják, de én arrul nem tehetek, hogy még tsak 

negyedik; […] Mennyin ment által a’ Harmadik Holmi, míg világot láthatott; ’s mikor már 

mindenen túl esett is, vallyon ditsekedhetik-e azzal a’ kapóssággal a’ mi meg vólt neki 

ígérve, minekelőtte világra jött.46 

Horváth a körülményeket tette felelőssé a hiátusért – nem volt megelégedve a III. rész 

fogadtatásával, sem a korabeli irodalmi helyzettel. A holmik közül a legtágabb időintervallum 

a IV. részbe felvett versek dátumai között van, a legtöbb vers a kiadott Holmik utáni évekre 

datálható. Az előbeszéd után 1799-es dátum áll. A kéziratos kötetben a legelső mű 1791-re,47 a 

legkésőbbi 1814. augusztus 3-ra48 datált levél. A kéziratban lejegyzett művek között található 

magyar és latin49 nyelvű vers, alkalmi vers, köszöntő, epitaphium, levél, dialógus, nyelvészeti 

értekezés, könyvtári jegyzés, ének, kotta, műfordítás, baráti levél. A negyedik Holmit Czindery 

Pálnak, Somogy megye fiatalon elhunyt alispánjának ajánlotta volna Horváth, ha az 

megjelenhetett volna nyomtatásban. Barátjához, Czindery Pálhoz több verset is írt a 

gyűjteménybe, amelyekben nyíltan megszólította őt, vagy éppenséggel, halála után a lelkét. 

Úgy tűnik, hogy Horváth meghatározó szerepet szánt Czinderynek a megjelentetni tervezett 

negyedik Holmiban. Czindery jelentőségét az ajánlás és a neki címzett művek mellett 

                                                
45 Köszönet illeti Violáné Bakonyi Ibolyát, a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium könyvtárosát, 

Sárközy István könyvtárának legprominensebb ismerőjét, aki kutatásom kezdete óta támogatott, szakmai 

felkészültségével, útmutatásával segítette munkámat. 
46 Holmi IV, 89. 
47 Viennae 1791. 12-dik Januar a’ Görög új esztendőkor, de egyszersmind a nápolyi Király születése napjára; 

mikorra vólt rendelve a’ Királyi szánkázás, de el nem sült. Megjelent: ÉCSY, 23. 
48 A kézirat utolsó darabja Kazinczyhoz írott levél. Megjelent: KAZINCZY Ferenc, Levelezése, szerk. (I–XXI:) 

VÁCZY János, (XXII:) HARSÁNYI István, (XXIII:) BERLÁSZ Jenő, BUDA Margit, CS. GÁRDONYI Klára és FÜLÖP 

Géza, (XXIV:) ORBÁN László, (XXV:) SOÓS István (Budapest–Debrecen: 1890–2013) (a továbbiakban: KazLev 

+ kötetszám), XII, 2‒8. 
49 Écsy a következőt írta a latin nyelvű versek kapcsán: „Idegennyelvű írást ugyanis egyet sem vett fel Holmi-

köteteibe Horváth Ádám…” ÉCSY, 14. Mindazonáltal a Holmi első kötetének 132. oldalán Epithalamium címmel 

olvasható latin vers. 
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alátámasztják, hogy a csurgói kéziratban az 1798. április 11-én beírt A Pál lelke és jó barátja 

című dialógus után 1802-es a következő szöveg. Tehát hosszú kihagyás, az írással való 

felhagyás látszik a kötetbe beírt szövegekből. Az ezt megelőző, talán Hajnóczy Józsefet érintő 

A rab és a mátkája című szöveg 1797-es. Megfigyelhető továbbá az az igen jelentőségteljes 

tény is, hogy a csurgói kézirat kronologikus rendje az említett dialógus után felborult: több 

1802-es datálású szöveg után 1800-as keltezésű levél következik. Mindazonáltal a kézirat első 

harmadában látható tematikai egység széttartóvá vált. Baráti vagy akár hivatalos levelek 

követik egymást. 

A kritikai kiadás nyilvánvalóvá tette, hogy nincs közvetlen megfelelés a kéziratos és 

kiadott kötetek között, kivéve a Holmi III. esetében, mivel ott a kéziratos kötet valójában a 

cenzori példány, ezért feleltethető meg a kézirat és a kiadvány.50 Látható, hogy a Holmi I. 

kéziratos kötet anyaga mennyire nem azonos a Holmi I. kiadvánnyal.51 A csurgói kézirat sem 

azonos a Holmi IV. tervével, de az időrendi beosztás, a tematikus és műfaji egységek 

megmutatják, hogy milyen volt Horváth versgyűjtő füzete, s abból hogyan válogathatott a 

Holmi IV kézirattervéhez. 

Összegezve az eddig leírtakat: a Czinderyhez, Czinderyről szóló művek után üres 

oldalak vannak a könyvben, a kihagyást követő írások tematikailag és kronológiailag is 

széttartóak, a datálásuk négy évvel későbbről kezdődik. Mindemellett a Czindery Pál lelkével 

folytatott dialógus után található egy papírszelet, amely tartalomjegyzékként is értelmezhető. 

Tézisem alapján a csurgói kézirat első része a negyedik Holmiban megjelentetni kívánt műveket 

tartalmazza, az ajánlási szándékot alátámasztják a baráthoz írt szövegek, a szövegek datálása 

és Czindery halálának 1798-as dátuma. Horváth Kazinczyhoz és Sárközyhez írott leveleiből 

tudjuk, hogy Horváth az ezt követő években mindhiába próbálkozott a negyedik Holmi 

kiadásával. Az első harmad után következő írások vegyesek, mivel egy-egy esetben a 

kronológiai rend is megbomlott, feltételezhető, hogy később bekötött különálló írásokról van 

szó. A kézirat utolsó negyedében meghatározóak az ÖÉ-ben publikált szövegek. Feltevésem 

szerint a sikertelen publikálási kísérlet után Horváth lírai naplójának darabjai olvashatóak a 

csurgói kéziratban. Ha a már nyomtatásban megjelent Holmikat veszem alapul, a 

kötetkompozíciót illető tézisem szerint az udvari pap meghívásáról szóló levél52 nem lehet része 

a kiadni kívánt negyedik Holminak. Az utolsó negyedben az ÖÉ-be válogatott szövegek 

domináltak, mindazonáltal helyet kaptak benne nem publikált szövegek is: pl. a Rostyról szóló 

                                                
50 PÁLÓCZI HORVÁTH, Verses kiadványai…, 34–38. 
51 PÁLÓCZI HORVÁTH, Verses kiadványai…, 922. 
52 Holmi IV, 115. 
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vers és a szövegkontextust magyarázó levél.53 A rekonstruált szerkezet megegyezik a publikált 

Holmik szerkezetével is, amelyekben rendszeresen az énekek álltak a könyv utolsó harmadában 

a vegyes lírai, prózai darababok és dialógusok után. 

A Sárközy Istvánhoz szóló levelében Horváth megírta, hogy petrikeresztúri éveiben, 

semmit nem akar már publikálni. Megfogadta, hogy bármit is ír, az legföljebb posthumus 

szöveg lesz.54 Mégsem valószínű, hogy ez az intenció a negyedik Holmit is érintette volna, mert 

1814-ben a Kazinczynak írott levélben még érdeklődött Szapáry Péter felől, akitől támogatást 

kért a kiadáshoz. A Kazinczy Ferencnek szóló levelében azt írta, hogy Szapáry Péter immár a 

harmadik mecénás, akit felkért, hogy segítse a negyedik Holmi megjelenését.55 Kazinczy pedig 

válaszában figyelmeztette Horváthot, hogy Szapárytól, ha egy mód van rá, ne kérjen semmit.56 

                                                
53 Holmi IV, 173. 
54 Holmi IV, 119‒120. 
55 En most itt a’ széna takaritással bajlódom: jobb’ szerettem vólna ezt a’ levelet otthoni könyv-házambúl irni; de 

vagynak némellyek, a’ mik miatt nem halaszthatom: El indulásamkor tudtam meg hogy Groff Szapary Peter 

Zemplénbe ment (vagy menetődött) a’ Grofnéja jószágára: A Groff azt mondá nekem a’ minap, hogy ő gyakorta 

van veled; ohajtanám ha egyszer ollyankor lenne, midőn nulla ancilla fuit. Ő igen nagy örömmel fogadta ez előtt 

mint egy két esztendővel az én IV. Holmimet; egynehány határ napot tett már, a’ mellyekre annak ki kellett vólna 

nyomtatódnia; ’s még sints; holott nemellyektül hallom, hogy már láttak is belüle nyomtatványt; tartok tűle: hogy 

tűle: <tartok tüle> hogy a’ General Comandó, melly már ő rajta tellyes hatalmat vett, vagy ki nem engedi váltani, 
ha kész, vagy nem engedi munkába vetetődni; és azt, ha én kéredzném is, szégyenlené meg vallani, tudván hogy 

keresztjét ismerem: Eleinte, mig a’ Groffné tulajdonságit nem eléggé nézhettem ki, neki is ajandékoztam egy 

Theatralis Darabot Tétényi Leány, és Mátyás Király; annak is a’ vólt a’ hire hogy már sajtó alatt van: de már most 

nem hihetem; ’s azzal nem is annyira törödöm; tsak ama’ másikat kaphatnám meg, melly már a’ Harmadik Bába 

kezén sem láthat világot. Ha Te talán magával beszélhetnél a’ Groffal, meg vallaná miben van a’ dolog? Itthon 

ugyan ritka szerentse magával beszélhetni; ’s méltó gyanum van, hogy én azólta a’ Letenyei Kastélyban alig is 

lennék kedves vendig, miolta a’ Gróffné tudja, hogy némelly Barátimnak, de az én tudtom nélkül, számomra a’ 

Groff esztendőnként ezer forintot ajánlott: mellyet pedig e’ tudva el fogadnom, nem kissebb disciplina vólna a’ 

Flagellans Barátokénál. Irnék a’ Gróffnak, de a’ mit irnék, kérdés ha látándja e? itt sok jobb érzésüek sajnálják az 

ő sorssát; a’ közelebbi gyűlésbül is nemelly Investigatiók endelődtek ellene, ollyan tettek erant, mellyeknek ő, a’ 

mint én ismerem, oka nem lehet; némelly árendások meg verettetése eránt, azért hogy az arendajok el nem állottak; 
és egy Zsidó panasszára, a’ kinek vagy Cartabiancaját vagy Contractusát, a’ Groff és Grófné el vették és el 

szaggatták etc. etc. mellyet neki a’ Fiscalissa sem fog meg irni; és igy a’ más hibája miatt az ő betsülete romlik. 

(KazLev XI, 465. Horváth Ádám Kazinczy Ferencnek, Nagybajom, 1814. július 12.) 
56 Kazinczy válasza: A’ te Péteredet néha látom, ’s többnyire Fő Ispánunk körül, a’ ki engemet szeret, nem mintha 

én eggy gondolkozású volnék vele – mentsen-meg engem attól a’ bona mens. – hanem azért (ez az ő szava) mert 

még mindég változhatatlannak találta characteremet ’s gondolkozásomat, és képzelhetetlen modestiámért. – A’ 

modestiám felől azt mondhatom, hogy Ő Excellja abban talán megtéved. Modestiának nézi bennem azt hogy én 

magamat előre nem fúrom, mint csaknem minden más, holott az énbennem csak okosság. Ismerem a’ dolgok’ 

becsét a’ min más kapdos, ’s kevélyebb vagyok mint hogy azon kapkodjak, ’s szeretem vadság nélkül éreztetni 

hogy én magamat azon díbdábságok felett valónak gondolom. Azt a’ változhatatlanságot pedig annak köszönöm, 

hogy én mindég a’ jó mellett fogok, nem úgy mint Ő Excja, a’ ki 1809ben szidta Napoleont, 1810ben magasztalta, 
1813ban ismét szidta; ’s elég bátor vagyok magának kimondani, hogy én az Ő Excja által imádva magasztalt 

Moreaut, a’ ki hazája ellen fegyvert fogott, átkozom. Becsűlni lehet és kell a’ jó szívü Fő Ispánban hogy ő ezen kis 

érdemet bennem megismerni méltóztatik. De te látod ezekből, hogy énnékem felette nagy vágyásom nem lehet a’ 

mi úgy nevezett Nagyjaink körül talpalgatni, inalgatni, s nem sokat hagyom el miattok Széphalmi kedves 

fészkemet hol eggy híven szeretett Asszony és négy gyermek ölel körül. – Péter itt sokszor van, ’s szeretem őtet 

sok tekintetekre nézve. Szeretem péld. ok. azért a mágnási kevélységért, melly az impostort nem szenvedheti ’s 

kimondja neki hogy ő impostor. Szegény legény azt ollykor nem merné. Azt is alkalmasan tudom hogy ő 

bilincseket hord, ’s szánom őtet. Gonosz nőcske az a’ fösvény állat. Ha tanácsra volna szükséged azt mondanám 

hogy ne terheld s ne várj tőle semmit. (KazLev XI, 485. Kazinczy Ferenc Horváth Ádámnak, Széphalom, 1814. 

július 27.) 
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Első Holmiját Lengyel Antal ajánlásával jelentethette meg Horváth, ezért verset írt 

hozzá, amely a második Holmi kötetindító műveként jelent meg. A harmadik kötetet Kazinczy 

Ferencnek ajánlotta, a tervbe vett negyediket pedig Czindery Pál emlékének akarta szentelni.  

A csurgói kézirat tehát nem a tisztázott változata a Holmi negyedik részének, 

mindazonáltal cenzori példány57 nem áll rendelkezésünkre a kiadásra szánt IV. Holmihoz, így 

annak rekonstrukciójakor csak a jelen kéziratból indulhatok ki. Remélhetőleg a kéziratos 

kötettel való munka során közelebb kerülhetünk Horváth szerkesztési elképzeléseihez, s az 

eredmények a korábbi Holmi-kéziratok áttekintésében is segítséget nyújthatnak. A Holmik 

kéziratainak58 története későbbi munka témája lesz. A szerkesztett kéziratok és a vegyes 

tartalmú kéziratok összevetésének az előbbi Holmik esetében van relevanciája, a negyediknél 

nem elsődleges, az említett cenzori példány hiánya miatt.  

A csurgói kézirat esetében dolgunk van egyrészt egy holmival, ahol egyébként is a 

varietas a fő kötetszervező elv, ugyanakkor dolgunk van több, tematikájukban és 

kronológiájukban is összetartó szöveghalmazzal. 

Úgy tűnik, Horváth művei nem állnak ellen a népi hagyomány formanyelvének, de talán 

pontosabb képet fest, ha úgy fogalmazok, hogy mivel Horváth megnyilatkozásaiban nem 

feltűnőek az irodalom öndefiniáló beidegződései, reflexió nélkül kerülhetett egymás mellé 

népies ízű alkalmi vers és a neoklasszicizmus által felelevenített mitológiai hagyományt 

átmozgató gondolati líra. Alkalmi versei a barokk hagyományba kapcsolódtak. Horváth már 

miskolci hónapjai alatt írt alkalmi verseket, és 1788-tól kezdve állította össze Holmi című 

köteteit.  

A Holmi negyedik részéről elvétve szólt a Pálóczi Horváth-szakirodalom. Hegyi Ferenc 

1939-es disszertációjában egyik lábjegyzésében jegyzi meg: „Volt egy negyedik, kéziratban 

maradt Hol-mi is, amely azonban elveszett, lappang”.59 Hegyi véleménye az alkalmi versek és 

a csapongó témaválasztás kapcsán nem éppen a türelmes befogadóé:  

Mivel a főcél leginkább az írásgyakorlás meg az oktatás volt, nem nagyon válogatott a 

témák közt, […] a három Holmi, kevés kivétellel csupa ilyen fura tárgyú versezetből áll, 

                                                
57 Horváth több helyen emlegette a negyedik Holmit: A Sz Lőrinczi Plebanus N. J. Dőry Úrnak című, a kézirat 

181‒182. oldalán található versben, illetve Kazinczynak írott 1806-os levelében említette: „a 4. Hol-mi, a Censura 

után sem kapott patronust” (Pálóczi Horváth Ádám Kazinczy Ferencnek, Nagybajom, 1806. június 24. KazLev, 

IV, 204.), illetve egy 1814-es, Kazinczyhoz írott levelében beszélt a negyedik Holmiról (Pálóczi Horváth Ádám 

Kazinczy Ferencnek, Nagybajom, 1814. július 12. KazLev, XI, 465.) 
58 Hol-mi I.: MTA Ktt K. 757/1; Hol-mi II.: MTA Ktt K. 757/2; Hol-mi III.: OSzK Ktt. Quart. Hung. 214. 
59 HEGYI, Pálóczi Horváth Ádám…, 33. 
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mint a Kevélységről, Bújaságról, A maga gyilkolásról. Másutt meg a pokolról elmélkedik, 

hosszadalmas, unalmas moralizáló fejtegetésekben.60  

Hegyi Ferenc megjegyzése nem is exponálhatná élesebben azt a befogadói hozzáállást, 

amelyet az elemzéssel és a kontextuális megközelítéssel kihüvelyezhető társadalom- és 

kultúrtörténeti tanulságok hidegen hagytak, azt az olvasásmódot, amely kizárólagosan 

esztétikai minőségekben érdekelt. Amikor Horváth a Holmi I. előszavában azt írta, hogy „nem 

volt tzélom vagy az, hogy a’ javával a’ roszszát meg-sáfrányozzam” vagy pedig „Nem lévén 

tzélom eleinte ezen Holminek Világ eleibe-való botsátása (mivel többnyire tsak hirtelen, ’s 

minden nagy gondolkodás nélkül-is íródtak.)”, akkor közvetlenül sajátos szerkesztési elveire és 

írói módszerére reflektált, közvetve viszont irodalomszemléletét keretezte, az irodalom 

használatának egy narratíváját írta. Úgy gondolom, nem szükséges az esztétikai érdekeltségű, 

értékelő típusú irodalomtörténet eszköztárához nyúlni, s a dolgozatban a nem kanonizált 

irodalom is termékeny kutatói alap lehet.61 

Horváth Ádám és Csokonai egyszerre szókimondó és patetikus versei elterjedtek a 

közköltészet közegében és részei voltak a főrangúakhoz köthető reprezentatív alkalmaknak. 

Horváth Holmi című művei olyan hordozók, amelyekben reflexió nélkül váltották egymást az 

eltérő, egymástól élesen elütő regiszterek. Bíró Ferenc szerint Horváth Ádám és Csokonai 

ambíciója és pályája között rokonság mutatkozik: mindkettőjük esetében olyan költőről volt 

szó, akik műveikkel gyakran hozzájárultak az őket közvetlenül körülvevő közösségek 

szórakozásaihoz és ünnepeihez, de akik – ugyanakkor – a mindenkori olvasókra számítva is 

írtak. Akik tehát biztosítani remélték a maguk számára a halhatatlanságot is. Bíró szerint ez a 

fajta kétirányú becsvágy, a 18. század végén, a leglátványosabban és a legmagasabb szinten 

Horváth Ádámot jellemezte.62 A Holmi I. előszava jól megvilágítja, mi volt Horvtáth célja 

Holmi című gyűjteményeivel, valamint azt is, hogyan reprezentálta a változatosság 

kompozícióján alapuló munkáját:  

[…] én meg-vallom igazán; hogy ez nem annyira valamelly elöre fel-tett különös nagy 

haszonra, mint mulatságra és idő töltésre-való. […] csak azt akarom hát mondani, hogy 

                                                
60 Uo. 
61 Vö. SZILÁGYI Márton, Lisznyai Kálmán: Egy 19. századi írói életpálya társadalomtörténeti tanulságai, 

Irodalomtörténeti Füzetek 149 (Budapest: Argumentum, 2001); SZILÁGYI Márton, „Az irodalomtörténeti 

biográfiák hasznáról és használatáról: Egy készülő Csokonai-biográfia mikrotörténeti alapjai”, Sic Itur ad Astra 

20, 59. sz. (2009): 19–47; SZILÁGYI, A költő mint társadalmi jelenség…, VÖLGYESI Orsolya, Egy siker kudarca: 

Kuthy Lajos pályafutása, Irodalomtörténeti Füzetek 163 (Budapest: Argumentum, 2007); BALOGH Piroska, 

„Törésvonalak metszésében: A pályarajz posztmodern, interdiszciplináris változata (Völgyesi Orsolya: Egy siker 

kudarca. Kuthy Lajos pályafutása)”, Sic Itur ad Astra 20, 59. sz. (2009): 289–295. 
62 BÍRÓ, A felvilágosodás korának…, 380. 
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nem volt tzélom vagy az, hogy a’ javával a’ roszszát meg-sáfrányozzam, és így azoknak 

kedvellésére akár kit-is osztönözzek; vagy az hogy a’ nevetséges Elegiák, Hymnusok, 

Énekek, közé egy két valamire-való dolgot azért szúrtam vólna-bé, mintha az egész tréfát 

Szent Tzélból írtam vólna: egyszóval, ’sákban matskát nem árulok, hanem minden Vers-

Darabot, a’ maga matériájához illö tzélbúl írtam, és most régibb és újjabb írásaimbúl 

öszveszedegetvén, önként, minden rend nélkül könyv’-formába öntöttem, […] a’ Szép és 

jó rendnek meg-tartása igen illett vólna: de én azt itt meg nem tarthattam, mind azért: mivel 

ollyan külömbözök a’ matériák, hogy egymás után tsak igen egy formann illenek, és így itt 

a’ rendetlenség leg-jóbb rend; mind azért, a’mi már mentségemre egyenessebben tartozik, 

hogy én ezeket a’ Vers-Darabokat, egyszer-mászszor ’s imitt-amott írogattam, és a’ mint 

ürességem engedte, ’s a’ mellyiket elébb kaptám, azt, és úgy írtam könyvbe. Nem lévén 

tzélom eleinte ezen Holminek Világ eleibe-való botsátása (mivel többnyire tsak hirtelen, ’s 

minden nagy gondolkodás nélkül-is íródtak.)63 

Kérdéses, hogy Hegyi Ferenc egy cenzúrázott negyedik Holmira gondolhatott-e, vagy 

pedig a csurgói kéziratra utalt a „negyedik, kéziratban maradt Hol-mi” megjegyzés? A csurgói 

kézirat olvasásakor az első adódó kérdés, hogy vajon Horváth mit és milyen kompozícióban 

szánt kiadásra.  

A kéziratban található 217 mű közül mindösszesen 6 mű64 jelent meg a Holmi harmadik 

kötetében. Az Ötödfélszáz Énekek alapjául szolgáló kéziratokban összesen 37 mű olvasható a 

csurgói kéziratból. Néhány verset, amelyeket énekgyűjteményeibe is felvett, Csokonainak vagy 

Kazinczynak is továbbküldte. Ezen túl a kéziratba másolt levelek egy része ismeretes a 

Csokonai- és Kazinczy-levelezésből.65 Annak ellenére, hogy Horváth több olyan kéziratos 

gyűjteménybe is másolt művei közül, amelyeket aztán publikáltak (például az Ötödfélszáz 

Énekek alapjául szolgáló kéziratokba), még mindig kevés szöveg került sajtó alá a negyedik 

Holmi kéziratából. A tudatos kompozíciószerkesztésről, a vegyesen válogatott kötet 

jelentőségéről a korban és az életműben az 1.3 fejezetben írok részletesebben. 

                                                
63 Holmi I, 7–8. 
64 XXI. Felséges Második Jósef Tsászár Halálának…, Holmi III, 119; XXII. Hadik Fő-Hadi Vezér koporsójára…, 

Holmi III, 121; XXIII. Fels Második Leopold…, Holmi III, 123; XXIV. Válasz egy jó Baráthoz a Baranyába, 

Holmi III, 125; Énekek: XIII. A’ Magyar Korona ditsekedése, Holmi III, 182; XIV. Cziprus kiesebb, Páfus 

melegebb, Holmi III, 184. 
65 Pálóczi Horváth Ádám Kazinczy Ferencnek, Petrikeresztúr, 1814. április 8. KazLev, XI, 323–331; Pálóczi 

Horváth Ádám Kazinczy Ferencnek, 1801. szeptember 4. KazLev, XII, 67–73; CSOKONAI VITÉZ Mihály, 

Levelezés, szerk. DEBRECZENI Attila, Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999), 

12–15, 29–34, 411–412. (A továbbiakban: CSVMÖM, Levelezés) 
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1.2.1. Écsy kiadványa és kompozíciós elképzelései 

1942-ben Écsy Ödön István a Csurgói Könyvtár támogatásával, a csurgói iskola 150 

éves fennállása, illetve a Holmi harmadik darabjának megjelenésének 150. évfordulója 

alkalmából adta ki a kéziratos művek egy részét. A teljességre Écsy csak annyiban törekedett, 

hogy a kiadványába megpróbált minden műcímet felvenni, viszont a szövegek jelentős része 

nem került sajtó alá. A 217 különféle írásból Écsy 47-et közölt, tehát a kéziratos kötetben 

szereplő művek egynegyedét sem. 

Feleslegesnek ítélte a kézirat teljes sajtó alá rendezését, ekképpen a Holmi IV. inkább 

esetlegesen válogatott mutatvány a kézirat darabjaiból. A szerkesztő kihagyta a latin nyelvű és 

a trágár műveket,66 amelyek „annyira pajzán tartalmú kis versezetek, hogy azok a 

nyomdafestéket alig bírnák el”.67 A pajzán témájú műveken kívül a már másutt megjelent 

szövegek sem kerültek bele az 1942-es kiadásba. Bevezetőjében indokolta a szelektálás elveit: 

szerinte maga Horváth sem vett fel a korábbi Holmikba idegen nyelvű műveket és „igyekezett 

kihagyni dévajabb hangú versezetit a nyomtatott példányokból”.68 Fő rendezési elve az „ahogy 

a költő ezt tette volna”-elv; azonban nem mondható, hogy ehhez következetesen tartotta volna 

magát. Écsy jegyzetei nem tisztán textológiai jegyzetek, hanem ismeretterjesztő kötethez híven 

azokban gyakran életrajzi, történeti adalékokat adott a szövegekhez – Horváth szerkesztési 

koncepciójáról is értekezett.69 A versközlések előtti kommentárokból kitűnik, hogy sokszor 

pusztán a vers milyenségére hivatkozva nem közölt egy-egy gyengének minősített művet. 

Egyes szövegeket „közérdeklődésre nem tart igényt” magyarázattal hagyott ki.  

Écsy leírta, hogy kiadványában szöveghűségre törekedett, s átírása apróbb hibáktól 

eltekintve pontos. Itt-ott a lapszéli jegyzetekről vagy a más tintával írt marginálisokról is 

említést tett,70 azonban a glosszákat egy esetben sem vette fel kiadványába. A számos kiadatlan 

szöveg mellett tehát ez idáig a lapalji jegyzetek sem jelentek meg nyomtatásban. 

Écsy szerint az 1792 után datált művek mind a negyedik részhez tartoznak. Feltevését 

valószínűleg arra alapozza – bár ezt nem indokolja –, hogy ha Horváth publikálni szerette volna 

                                                
66 Például: „A négysoros, gúnyos versecske annyira pajzán hangú, hogy a »rostán kiesett«. Még dévajabb hangú 
az utolsó, »Éva mit szeret« című.” ÉCSY, 58.  
67 Uo., 14. 
68 Uo. 
69 „Ez a három versecske is mutatja azt, hogy a kéziratos kötet miként készült. Egyes papírdarabokra írhatta le 

Horváth a verseket s aztán utólag másolta be a könyvbe. Azért került egyszer-másszor több összetartozó darab 

egymás mellé, holott készülési idejük távol áll egymástól s időközben más verseket is írt, – melyek aztán előbb 

vagy később kerültek a kötet lapjaira.” Uo., 55. 
70 Vö. Uo., 25‒26.: „Az 5. levélen követi ezt »Sensus Carminis Hungaricus« latin prózai szöveg, más tollal és 

tintával. Ugyanennek a költeménynek latin fordítása.” – Ám közvetlenül ezután a kézirat 7. számozott oldalán más 

tintával beszúrt jegyzetekről már nem tett említést. 
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az 1792 előtt megjelent műveket, azt megtehette volna a harmadik Holmiban. Az érv 

következetlennek látszik, hiszen nem egyértelmű, hogy amit a harmadik részbe nem vesz fel, 

azt a negyedikbe sem akarta volna.71 Mindazonáltal a harmadik Holmiban sem időrendben 

követik egymást a művek,72 inkább a tematika szerint kapcsolódnak össze, ha éppen 

összekapcsolódnak. Ugyanez elmondható a második Holmiról is. Az elsőben csak elvétve 

datálta a szövegeket. 

Écsy tehát valószínűleg kronológiai megfontolás alapján vetette fel a cezúrán alapuló 

kompozíciós elvet, mindazonáltal kötetének szerkezetét nem határozta meg, mindössze 

beszámolt arról, hogy szerinte Horváth a kéziratos gyűjtemény 38. oldaláig szánta a harmadik 

Holmit, és a művek, amelyek ezután következnének, mind a negyedik részt alkotnák. A kézirat 

38. oldalán olvasható az első 1792 után született írás. Écsy 21 művet közölt a cezúra előtt, majd 

jegyzetében a következőt írja: „Ezzel a költeménnyel fejeződvén be a III. kötet, voltaképpen 

innen kezdődnek azok a versek, amiket bizonyosan a negyedik Hol-miba szánt a szerző”.73 Écsy 

a továbbiakban sem vett fel mindent kiadványába, sőt az „első részben” helyet foglaló művekre 

aránytalanul nagyobb hangsúlyt fordított.74  

A kéziratban található egy papírszelet, amelyen 44 mű címe szerepel Horváth Ádám 

keze írásával. Én két üresen hagyott, számozatlan lap között találtam rá, de a 115. oldalon 

nyoma maradt a papíron, ott volt hosszabb ideig. A kézirat egyes művei keresztekkel vannak 

megjelölve, a kereszteket más toll rajzolta, az a toll, amelyet Sárközy használt. Ekképpen 

kevésbé valószínű, hogy Horváth jelölte volna meg a műveit. A papírszeleten szereplő művek 

mellett nincs minden esetben kereszt: tehát a papírszeletre felírt művek listája és a keresztek 

funkciója nem azonos. A kereszttel jelölt művek között van olyan, amelyet Horváth közölt 

valamelyik Holmijában, a papírszeleten szereplő címek között ellenben nincs. Feltevésem 

                                                
71 A kötet előszavában a következőket jegyezte meg a kompozíció kérdésével kapcsolatban: „A »negyedik Holmi« 

nyilván ezekből a verses és prózai darabokból került volna ki, melyek a praefatio előtt s után állanak a kéziratos 

könyvben. A legtöbb vers készítési ideje ugyanis a többi nyomtatott Holmi kiadása utáni évekre mutat. Ez 

»alkalmatosságokra írt« vegyes darabok tartalma is rokon a többi nyomtatott kötetével s így készültek azok is.” 

Uo., 4. Écsy egyébként itt utalt arra is, hogy a legfőbb érv, amely alapján Horváth kiadásra szánta a negyedik 
Holmit, az a kötet elé írt praefatio a 82. levélen: „[…] Ám a IV. kötet megjelenésére még bizton számított, különben 

nem írta volna meg hozzá az előszót, illetve bevezetőt.” Uo., 4. 
72 Vö. Holmi III, XI., XII., XIII. vagy XVIII. XIX. XX. 
73 Folytatja: „Hogy mégis felvettünk e könyvbe húsz darabot az előző évről is, annak oka egyrészt az, hogy 

ismertetni kívántuk a kéziratos kötetet lehetőleg a maga egészében; másrészt, ahogy említettük, a többi kötet sajtó 

alá rendezésénél nem tartott sorrendet a szerző, hanem időrend nélkül, műfaji csoportosítás nélkül, sőt 

szántszándékkal vegyítve adta közre szerzeményeit; de meg Horváth a praefatióban is utal ilyesmire...” Uo., 51. 
74 Ha Écsy felosztását követjük, a kézirat első részében 36 művet találunk, amelyek szerinte nem a negyedik 

Holmihoz tartoztak, ebből 21 mű olvasható Écsy kiadványában. Écsy összesen 47 művet közölt, a maradék 181-

ből 26 művet. 
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szerint a papírszeletre felírt műcímek a negyedik darab Holmiban közölni kívánt műcímek 

lehetnek.  

Écsy említést tett a papírszeletről,75 de azon kívül, hogy egy költemény kihagyását 

indokolta vele, semmilyen más esetben nem tért vissza rá, s szerkesztési elveit sem támogatta 

vele. A felvetett szempont relevanciája kötetkompozícióját illetően igazolható lenne, ha 

kiadásában ahhoz tartotta volna magát. Écsy feltevése ugyanis az, hogy Horváth azon 

szerzeményeknek címeit gyűjtötte ki vagy azokat jelölte meg, amelyeket a Holmi negyedik 

részében publikálni akart. 

1.2.2. A szerkesztési következetlenségekről 

Écsy a helyi kultúrtörténet szempontjából érdekes iratokat adta ki Holmi-kiadványában. 

Tehát a kiadvány tökéletesen illeszkedett abba a tematikába, amelybe a sorozat többi tagja, a 

helytörténeti érdekeltségű kiadványok. Jelenlegi filológiai ismereteink és textológiai 

kívánalmaink alapján a kiadás tökéletlen, noha akkor megfelelt a helyi iskolát fenntartó 

egyházmegye és az érdeklődök kultúrtörténeti elvárásainak.76 A teljesség igénye nélkül emelek 

ki néhány szöveghelyet, amelyek Écsy kötetének hiányosságait mutatják, illetve amelyek egy 

majdani szövegkiadói munka során használható következtetésekhez vezethetnek. 

Écsy Ö. István az Előszó után Pálóczi Horváth Ádám életéről és somogyi 

tartózkodásáról cím alatt irodalomtörténeti érdekességekről írt, és rövid áttekintést adott 

Horváth Ádám irodalmi tevékenységéről. A kézirat 89‒92. lapján található előszót az 

irodalomtörténeti bevezető után illesztette be, majd megmagyarázta, miért tartotta logikusnak 

Horváth Praefatio-ját a kötet elején közölni.77 Écsy a kéziratos kötet első szövegéhez78 fűzött 

                                                
75 „Horváth egy kis papirszeletkére írt címjegyzékben »Egy tsimbók epigramma« névvel jelöli őket. Uo., 58.; „A 

költemény [ti. a bajomi iskola vizsgájára írott vers, amelynek címe olvashatatlan a kéziratban] különben nincs 

felvéve arra a kis darab papirra, mely a könyvben hever s melyre maga Horváth jegyezte fel a legtöbb e könyvben 

lévő darab címét, vagy kezdő sorát. Ha azt gondoljuk, hogy az itt feljegyzetteket válogatta ki a IV. Holmiban 

történő kiadásra, ha azt véljük, hogy a kereszttel jelzetteket – mert több vers a könyvben nagy + -tel van jelölve, – 

ez az oskola-vers sehogyse volt kiadásra szánva, mert sem a kis jegyzéken nem szerepel, se jelölve nincs.” Uo., 
62. 
76 Ugyanazon sorozatban, a Csurgói Könyvtár kiadványai között jelent meg a gimnáziumot fenntartó egyházmegye 

története, amelyben Écsy kiadványa is. Vö. BECK Gergely, A Belsősomogyi Református Egyházmegye története I–

III (Kaposvár: Új-Somogy Nyomda, 1935); TÓTH Endre, A Belsősomogyi Református Egyházmegye Mária Terézia 

korában (Kaposvár: Új-Somogy Nyomda, 1940). 
77 „Horváth Ádám saját előbeszédét helyesnek tartottuk a könyv elejére tenni több okból. Először azért, mert maga 

is oda szánta és az előszónak itt is a helye. Másodszor, mert ebben ‒ némileg eltérően a többi Holmi-kötetek 

bevezetőitől ‒ nem annyira ajánlás van, mint inkább az érettebb költő bemutatkozása, véleményének, elveinek 

lefektetése.” ÉCSY, 21. 
78 Essö van: ’s hol a’ hó?, Holmi IV, 1. 
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jegyzetben a soron következő latin vers első két sorát adta tájékoztatásul, s 6–7 sorban 

összefoglalta a vers tartalmát. Zárógondolatként hozzáfűzte: „Itt-ott a Vergiliusi ecclogák 

hatása felismerhető e latin versben”.79 A soron következő Győztél Ámor kezdetű lakodalmi 

verset II. sorszámmal jelölte. Publikálta a gyermek Erdődy Lajos grófhoz szóló levelet80 a 35. 

oldalon, amely A’ Herkules Választására című költemény megírásának körülményeit 

magyarázta. Écsy több helyütt leszögezte, hogy az előző Holmik szerkezete és tematikája 

alapján szerkesztette a negyedik részt;81 ha ehhez teljes mértékben tartotta volna magát, e 

levélnek nem lett volna helye a kötetben, hiszen a Horváth által kiadott Holmikba nem kerültek 

levelek. A kéziratban és Écsy kiadványában is egy Költői versenyről című szöveg következik a 

levél után, amelyből a szerkesztő csak részletet közölt, de jegyzeteiben nem említi, hogy a 

megjelent szöveg fragmentum.82 A szubjektív szerkesztési elveket mutatja a 41. oldalon egy 

cím nélküli vershez írt kommentárja.83 Nem tűnik következetes szerkesztői magatartásnak, 

ahogyan a kiadásra szánt művek közül válogatott, és kihagyásait indokolta.84 Szaitz Leó páter 

könyvéről írt öt pontból álló recenziónak Écsy csak az első pontját közli.85 

A kéziratban soron következő Csokonaihoz írt verses levelet a kötet végén 

olvashatjuk,86 egy Lósy Pál, a gimnázium új tanára beiktatásáról szóló szöveggel és a 

Sárközyhez írt levéllel együtt. Horváth Aeneis-fordításából csak az első néhány sort hozta 

nyilvánosságra. Az Ember a nevünk kezdetű verset nem vette fel kötetébe. Számot adott ugyan 

a más kézzel írt marginálisról: „3ik Darabban vagyon”, és azt is leírta, hogy abban nem találta 

meg. Horváth egyébként dalgyűjteményében közölte a költeményt, egy további versszakkal, 

amely politikai kontextusba helyezte a művet. Écsy csak hevenyészve sorolta fel a kézirat utolsó 

harmadába írt műveket. Kihagyta a felsorolásból a Búcsúzó, A’ … Korpádi Templomra., és a 

                                                
79 ÉCSY, 24. 
80 Uo., 35‒36. 
81 „… a könyv tartalmában nem tudunk pontosan ragaszkodni ahoz a sorrendhez, amit a Horváth-féle előszóból a 

»Negyedik Tag Holmi«-ra nézve következtetni lehet, ‒ csak általánosságban követhetjük a »Holmi-rendezés« 

elveit. S valamint a szerző elnézést kér, hogy ha egy-két már másutt megjelent munkája ebbe is tudatosan, vagy 

véletlenül belekerült, ‒ mi is ezt tesszük, részint, ‒ mert a szerzőnek szándéka volt (mint soraiból látjuk) készakarva 

is felvenni egy-két más helyen megjelent írását, másrészt, ‒ mert nekünk sem volt módunk s alkalmunk minden 

munkáját felkutatni, illetőleg áttekinteni, ami csak valaha szétszórtan megjelent.” Uo., 22. 
82 Vö. Uo., 36‒38. 
83 „Ezután cím nélküli versek következnek. Az elsőnél még a hely sincs megjelölve, hol kelt. Címe lehetne: 
»Erdődy Lajos grófnak névnapjára«.” Uo., 41. 
84 „Ezt a dalt, illetve dalrészleteket követi a kötetben egy kisebb igényű, gyenge elmélkedő költemény, melynek 

szintén nincs felirata s Botfán kelt ugyanezen év »16a. 7br.« (september), majd egy Pesten október 18-án készült 

pajzán szerelmes vers, mely a testi szerelem édességéről szól. Ezeket mellőzve rátérünk egy hosszabb verses 

elmélkedésre, mely Gvadányi-ízű korholása a magyartalan öltözködésnek. Címe nincsen.” Uo., 43. Ezután a verset 

minősíti: „A nem éppen kiváló verselésű költemény érdeme az a hazafias hév, mely erősen elragadta a szerzőt. Ezt 

mutatja a kapkodottan összedobált mondatok halmaza, a több helyen előforduló kifejezések egyik-másika, végül 

a lap alján az írás elváltozása és a közébe vágott tollból szerte freccsenő tintafoltok.” Uo., 46. 
85 „Bizony ez a recensio elég keményhangú kritikát tartalmaz. Mutatóul csak az 1. pontot idézzük.” Uo., 48. 
86 „A másik verses levél tartalmánál fogva a jelen kötetben hátrább kerül sorra, a befejező részben.” Uo., 53. 
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Csokonai Mihály Sírköve című verseket, mert azokat mint „somogyi és irodalmi érdekességű 

darabok” a 80‒81. oldalon közölte. 

Úgy tűnik, Écsy megelégedett a helyi kultúrtörténet szempontjából érdekes írások 

közreadásával. A kötet utolsó harmadára egyáltalán nem fordított olyan figyelmet, mint az első 

két részre, s nem hozott fel érveket, miért hunyt ki a figyelme. Eleinte igyekezett felsorolni az 

át nem írt műveket, azonban az indulók esetében már ez a törekvés is hiányzik, és közös cím 

alatt foglalt össze néhány esetlegesen kiválasztott indulót. 

1.2.3. Énekek és az Ötödfélszáz Énekek szövegközlései 

A folklorisztika, a zene- és irodalomtörténet kapcsolatainak szempontjából különösen 

érdekes és fontos a Magyar Arión című kötet negyedik tematikai egysége. Küllős Imola a költő 

Horváth Ádám néphagyományhoz fűződő viszonyát, illetve a nemzeti nyelvű költészet fenn-

tartásában és megújításában betöltött helyét és szerepét rajzolta körül.87 Továbbá a szájhagyo-

mányban is élő populáris versek (közköltészet) és a népköltészet recepcióját tárta fel a 18. szá-

zad utolsó és a 19. század első harmadának magyar irodalmában. Míg Küllős Imola Pálóczi 

Horváthnak a hagyományhoz való viszonyáról értekezett, addig Csörsz Rumen István arra kon-

centrált tanulmányában, hogy mi az, amit a költő a közköltészetből és a paraszti folklórból a 

saját életművébe integrált.88 Csörsz másik tanulmánya Horváth énekgyűjtéseit, énekszerzéseit 

cseh-morva és szlovák dallamanalógiákkal vetette össze.89 A másik népzenetudományi, ugyan-

csak kottákkal illusztrált tanulmány Tari Lujzáé volt, aki néhány dallam német eredetét 

tisztázta.90 Török Zsuzsa kézirattörténeti írása az Ötödfélszáz Énekek 1814-es másolatának ere-

detét tárta fel.91 Pálóczi Horváth németellenes magatartásával, politikai propagandájával, mely-

nek pamfletek, gúnydalok, paszkvillusok és travesztiák formájában adott hangot, Brutovszky 

Gabriella foglalkozott.92 Voigt Vilmos tanulmányában Horváth Ádám elhanyagolt közmondás-

gyűjteményeiről és annak recepciójáról írt.93 

                                                
87 KÜLLŐS Imola, „Pálóczi Horváth Ádám és a néphagyomány”, in Magyar Arión…, 305–319. 
88 CSÖRSZ Rumen István, „»ki magam tsinálmányja, ki másé«”, in Magyar Arión…, 319–346. 
89 CSÖRSZ Rumen István, „Közép-európai népzenei variánsok az Ötödfélszáz Énekek (1813) dallamaihoz”, in 

Magyar Arión…, 383–425. 
90 TARI Lujza, „»Írok, componálok..., de mindent csak Manuscriptumba«. Pálóczi Horváth Ádám 

»örökkévalóságra való« dalai”, in Magyar Arión…, 367–382.  
91 TÖRÖK Zsuzsa, „Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteményének 1814-es másolata”, in Magyar Arión…, 427–434. 
92 BRUTOVSKY Gabriella, „A csimbókos poéta és a német átok. Pálóczi Horváth Ádám viszonya a németekhez”, in 

Magyar Arión…, 347–359. 
93 VOIGT Vilmos, „Figyelem: RUI 8 47!”, in Magyar Arión, 359–367. 
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Mindhárom nyomtatásban megjelent Holmi esetében külön szakaszba kerültek az 

énekek.94 A csurgói kéziratban versek és énekek vegyesen fordulnak elő. A kéziratban néhány 

éneklésre szánt szöveg mellett hangjegyek találhatóak, amelyek közül egy kivétellel mind 

bekerült Écsy kötetébe. Az egyetlen kihagyást azzal magyarázta, hogy a kották „szöveg nélkül, 

magukban” állnak, s Écsy – indoklása szerint – nem tudta, milyen énekszöveghez kapcsolhatná. 

E helyen Écsy életrajzi adalékként közli, hogy Horváth nem volt zeneértő.95 Horváth számos 

éneket beleírt az Ötödfélszáz Énekek kézirataiba.96 Horváth énekgyűjteményeiben, s ekképpen 

az Ötödfélszáz Énekek 1953-ban megjelenő szövegkiadásában ezek közül sok más címmel, több 

vagy kevesebb versszakkal, esetleg más szövegváltozatban szerepelt, mint az a csurgói 

kéziratban olvasható. Bartha Dénes és Kiss József munkájának alapos jegyzetelése számos 

értékes adattal szolgál a negyedik Holmi majdani kritikai kiadásához, s e kiadásban érdemes 

lesz jelölni, hogy az ÖÉ-ben milyen szövegváltozatban található meg az adott mű. Az ÖÉ 

szerkesztői átnézték Écsy kiadványát, a csurgói kéziratot azonban nem. A leggyakrabban az 

„Écsy eltérő címen említi, de nem közli” szöveg fordul elő. Azon művek közül, amelyeket Écsy 

csak megemlített, sok megjelent az ÖÉ-ben, azonban az ÖÉ szövegkiadói nem tudták 

összehasonlítani a negyedik Holmi kéziratában található énekszövegeket az énekgyűjtemények 

szövegeivel.97 

1.2.4. Következtetések és a sajtó alá rendezés elvei 

Annak ellenére, hogy Horváth több olyan kéziratos gyűjteménybe is másolt művei 

közül, amelyeket aztán publikáltak (például az ÖÉ alapjául szolgáló kéziratokba), a csurgói 

kéziratból még mindig kevés mű került nyilvánosság elé. A kéziratban található 217 mű közül 

                                                
94 A harmadik Holmi előszavában írt arról, hogy tervezi majd az énekek kottáinak közlését is: „Mind az első, mind 

a’ második darab (írott) Holminek olvasása után, sokan, ki szemben ki mások által megintettek; hogy az Énekeknek 

nótáit is tenném közönségessé; mivel a’ kik azokat különössebben kedvellik, nem múlathatják magokat velek, úgy, 

a’ mint akarnák: – meg-lesz az is talán, ha élek; még most sok okokra nézve nem lehet.” A’ jó szívű olvasóhoz 

[Előszó], Holmi III, [I–II.] 
95 „A fentebbi szomorú, dalszerű költemény után holmi egyszerű hangjegyek állanak minden egyéb jelzés nélkül. 

Horváth többször emlegeti, hogy bár ő a nótát igen kedveli és maga is szerez zenét dalaihoz, tulajdonképpen nem 
zeneértő. Csokonainak azt írja egy helyen, hogy leül ugyan néha a klavierhez, el is petyegtet rajta dallamokat, de 

sem a kótát nem ismeri jól, se nem tanult muzsikát.” ÉCSY, 41. 
96 Úgy mint: Ó és Új, mint-egy mint-egy Ötödfél-száz Énekek, ki magam csinálmányja, ki másé, 1813-ban lezárt 

kéziratos énekgyűjtemény, Kazinczy Klára jóvoltából az MTA könyvtárának tulajdonában; valamint a kézirat egy 

másik teljes példánya, amelyről az ÖÉ kritikai kiadása annyit tud, hogy „1870 táján Kolozsvárt, 1883-ban Pécsett 

volt magántulajdonban”, azonban pontos leírás nem áll rendelkezésre a kötet tartalmáról. 1944-ig az MTA 

könyvtárában őrizték az Ötödfélszáz Énekek harmadik, töredékes kéziratát, amely a Magyar Árion kéziratába volt 

bekötve. 
97 A Hála légyen, hálá! lenyugszom… kezdetű énekhez például a következő jegyzetet fűzték: „Lehet, hogy a Holmi 

IV. (Écsy) 79. 1.-n »Bordal. Tuss. 1807. szept. 29. Bajom.« címen említett darab ezzel azonos…” ÖÉ, 855. 
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6 mű jelent meg a Holmi harmadik kötetében, az ÖÉ alapjául szolgáló kéziratokban 37 mű, 

valamint néhány levél, vers vagy ének ismerhető Horváth Csokonaival és Kazinczyval 

folytatott levelezéseiből. 

Écsy Ö. István kiadványa összesen 47 művet közölt, tehát a kéziratos kötetben olvasható 

írások egynegyedét sem. Kihagyta a latin nyelvű műveket, és a versek között esztétikai 

szempontok alapján szelektált, a helyi kultúrtörténet szempontjából érdekes írásokat közölte. A 

trágár verseket nem publikálta, és azok az ÖÉ-ben sem kerültek nyilvánosság elé. A feltűnő 

kiadói hiányosságok alapján elmondható, hogy Écsy 1942-es kiadásában önkényesen alkotta 

meg a Holmi negyedik részének kompozícióját. Hol szubjektív esztétikai elvek alapján 

szelektált, hol az esetlegesség alakította a választott művek sorát. Écsy jegyzeteiben életrajzi, 

történeti adalékokat közölt, amelyek hasznosak lehetnek a további munka során, azonban a 

negyedik Holmi tartalmát illetően nem következetes. Azon művek közül, amelyeket Écsy csak 

megemlített, sok megjelent az ÖÉ-ben, azonban az ÖÉ szövegkiadói nem hasonlították össze a 

negyedik Holmi kéziratában található énekszövegeket az énekgyűjtemények szövegeivel. 

Megfontolandó egy, a szövegeket eredeti formájukban közlő szövegkiadói metódus 

alkalmazása, mert az ÖÉ kritikai kiadásából kihagyott szöveghelyek közlése az ÖÉ 

jegyzetanyagához is további információkat közvetítene. 

Mivel a szövegkiadás nem tekinthető elvégzett feladatnak, érdemes elgondolkodni 

Horváth kéziratos hagyatékának kritikai igényű feldolgozásán, amely csonkítások nélkül, a 

versek és énekek eredeti szövegét közölné, ekképpen új adatokat szolgáltatva, és figyelembe 

véve, hogy a cenzúra miképpen befolyásolta a kiadásra előkészített kéziratos 

szövegváltozatokat, ugyanis Écsy kiadványa láthatóan nem végezte el hiánytalanul a csurgói 

kézirat feldolgozását, s a kiadvány messze nem tekinthető a kéziratos könyv kritikai igényű 

feldolgozásának. A kritikai feldolgozásra megvan a lehetőség, hiszen a kézirat rendelkezésre 

áll.  

Egy kritikai kiadás a kéziratos példány teljes szöveganyagát közölhetné, miközben 

figyelembe venné a Horváth által előkészített negyedik Holmi kiadásának tervét is, és 

rekonstruálná a közölni kívánt versek rendjét. A rekonstrukció a Holmik kéziratos köteteivel 

való jövőbeli munka során is hasznos volna, hiszen kritikai igényű szövegkiadása ez idáig 

egyetlen kéziratos Holminak sem született. 

A mellékletben részletet közlök a csurgói Holmi-kézirat átírásából. Az átírt szöveg még 

nem a teljes kézirat összes anyaga, azonban ambícióm a teljes szöveganyag rendszerezése, 

melynek feldolgozása még nem fejeződött be.  



38 

 

A szövegközlés és a jegyzetelés elvei kapcsán elmondhatom, hogy az oldalszámozás az 

eredeti kézirat számozását követi, a mellékletben szögletes zárójelben feltűntetve hivatkozom 

a csurgói kézirat oldalszámaira. Ahol a címadás azonosítható volt, ott az eredeti cím 

feltüntetéséhez ragaszkodtam, egyéb esetben, ahol Horváth nem látta el címmel a szöveget, 

szögletes zárójelben jeleztem, hogy a címadást a sajtó alá rendező végezte. A szövegek után 

megjegyzésként szerepelnek a korábban publikált írások adatai vagy a latin nyelvű szövegek 

fordításai. Az ilyen jellegű adatok és magyarázatok a későbbiekben nem a szöveg után 

közvetlenül, hanem a szövegkritikai jegyzetek között kapnának helyet. 

Az átírásban a betűhív közlésre törekedtem, a ma már nem használatos tipográfiai 

jeleket átírtam. A főszöveg emendált, a hiányzó írásjeleket pótoltam. A szerző által törölt, 

áthúzott szavakat, szintagmákat < > jelek között közlöm. Horváth nem következetes a kis- és 

nagybetűk használatában, s kézirataiban nem lehet őket következetesen elkülöníteni. Kísérletet 

tettem, néhol esetleg következetlenség árán is, követni a kéziratot.  

A melléklet jegyzetei a szerző lapalji jegyzetei. Így a később megírandó szó- és 

fogalommagyarázatok nem a szöveg alatt kapnának majd helyet. A szerző által használt 

rövidítéseket, ligatúrákat szögletes zárójelben oldottam fel. Ezidáig a számos általam 

kiolvashatatlan szöveghelyet az adott helyen szögletes zárójelbe tett három ponttal jelöltem. A 

bizonytalan olvasatot szögletes zárójelbe tett kérdőjellel jelöltem. Horváth aláhúzásait dőlt 

betűvel emeltem ki. 

Az átírásban a következő jeleket alkalmazom: 

< >    kihúzott szöveg 

<…>    nem olvasható autográf kihúzás 

[ ]    szerkesztői megjegyzés 

[?]   bizonytalan olvasat 

[…]   nem olvasható szöveg 

kurzív szedés:  a szerző kiemelése (aláhúzás) 
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1.3. Legjobb rend a rendetlenség elve – a holmiról mint műfajról 

Ha a Holmi-kompozíciókat (gyűjteményeket)98 a szerzőjük által nekik szánt funkció 

felől nézzük, akkor szerepük illeszkedni látszik a vegyes műfajú kötet tradíciójához. Ezzel 

együtt komoly poétikai jelentőségük is van az életműben. Tanulságos, hogy Horváth az adott 

formában prezentálta a költeményeit. Hiszen éppen ő maga írta a negyedik Holmi előszavában, 

hogy a könyvbe összeírt holmik vegyesek, itt-ott publikálta őket, de nem véletlenül adja ki 

éppen ebben a formában, ilyenformán a Holmi-kompozíciók tudatosan szerkesztett művek. 

Akkor is, ha a korabeli nyelvezetben láthatóan a ’valami’ jelentésében (pl.: „holmi egyéb 

mulatságos Versekkel együtt öszve-szedve”), ugyanakkor a gyűjteményes kötet jelentésben is 

használatos volt a szó. Utóbbi esetében főként az alkalmi jellegű költemények a meghatározóak 

(pl. Holmik és nóták).  

Az elegyes műfajú kötet tradíciójának végigondolására teszek kísérletet, mert nagyobb 

tétje van a holmi műfaját célzó kérdésfeltevésnek, mintsem elsőre látszik, hiszen a vegyes 

tartalmú kötet megítélése a 19. század elején megváltozott. A kérdés súlya ellenére nem 

született hazai szakirodalom, amley az említett műfaji változást tárgyalná.99 

Mindazonáltal nem csak a követett poétikai tradíciók oldaláról elemezhetőek ezek a 

szövegek, hanem legalább ennyire tanulságos lehet az az intenció, hogy a szerző éppen ebben 

a formában kívánta közzétenni szövegeit. Tehát érdemes elemezni, hogy mit jelent pontosan a 

vegyes tartalmú kötetek publikálási szándéka, mit jelent a kor értelmiségi és literátori 

szerepvállalásainak sorában, ráadásul éppen azzal a tudatos költői magatartással, amit a kötetek 

előszavában ilyen formában írt meg Horváth:  

hanem némelly apró nyomtatványokbann ’s néha ujságokban szana-szétt sok ki jött már 

ezekbül, de azokat hogy itt öszve rakom önként és nem tévedésbül tselekszem.100 

                                                
98 A holmi műfaji meghatározása kapcsán további kérdéseket vet fel 

STOLL Béla, szerk., A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840) 

(Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963).: Stoll 409. Rákosi Sámuel Holmija. (1791) – 248 lev. 25 cm. – Kolozsvár, 
EK Ms 4359. Mf: MTAK A 151/V; Stoll 721. Győri Lajos-gyűjt. (1824–1825) – 156 lev. 20 cm. – Debrecen, ref. 

koll. R. 2505. Címlap: Holmi. gyüjtögettem 1824 Esztöl fogva. Györi Lajos mk.”; Stoll 735. Kecskeméthi Csapó 

Dániel: Holmi. (1826–1830) – I. „HOLMI, vagy külömbb külömbb féle foglalatu és matériáju Gyüjtemény. […]”; 

Stoll 815. Mándy Károly-gyűjt. (1836) Címlap: „Holmi, vagy Különbféle gyönyörködtetők Gyűjteménye. – 

Öszszeirta a’ maga számára: Mándy Károly. – S. Patakon 1836”; 1246. Holmik és nóták. 1823–1824 – 122, 103 

lev. 19 cm. – OSZK Oct. Hung. 1976. Xerox-másolata: Debrecen, EK MS 160; Stoll 1313. Qvodlibet vagy Holmi. 

(1831) – 134 lev. 21 cm. – MTAK Ms 1042. Címlap: „Qvodlibet vagy Holmi Patak 1831.” 
99 Bár Onder Csaba főként a későbbi témákkal foglalkozik, felvetései mindenképpen izgalmasak a témában: 

ONDER Csaba, A klasszika virágai: anthología, praetexta, narratíva (Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003). 
100 Holmi I, Előszó. 
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Öszve-írtam tehát én is külömb-külömb-féle alkalmatosságokra tsinált verseimből egy 

akkorát ismét mint vólt az első Holmim; ezt fogja rövid-nap követni a’ harmadik Darab is; 

mert ezután számadásomban tartom állani, hogy minden esztendőre egy illyen darab 

készűljön: nem számlálván ezek közzé a’ nagyobb foglalatú,’s valamelly el-szánttabb 

czélból írt munkáimat.101 

Sok féle Holmi van öszve írva ebben a’ Negyedik Tagban, valamint a’ többi Holmikban102 

Ebben a fejezetben a tudatosan szerkesztett vegyes kompozíciót vizsgálom a korabeli 

kontextusban. Mindenekelőtt azonban érdemes röviden végignézni, hogy mit árul el a kötet a 

kiadásra előkészített vagy a nyilvánosság elől kitakarni kívánt életműről.  

Horváthban már az 1780-as évek végén felmerült, hogy nem vegyesen válogatott 

kötetben publikálja műveit; végül mégiscsak emellett döntött, s három Holmi jelent meg tőle. 

A negyedik Holmit nem tudta kiadni, s igen izgalmas felvetés, hogy maga Horváth is feladta 

volna a vegyesen válogatott kötetrendet, s a Holmi negyedik darabjában található papírszelet 

alapján nem vegyesen válogatott kötetet akart volna kiadni. Egyébként az életműben első és 

egyetlen példaként. Ugyanakkor megfigyelhető a szelektálás, kihagyás gesztusa. A papírszelet 

alapján (lásd az előző fejezetben) elképzelhető egy későbbi kompozíció elve. Mivel 

elképzelhető, hogy a papírszeleten szereplő műcímek a negyedik darab Holmiban közölni 

kívánt műcímek lennének, így az utólagos válogatás tervét is lehetséges kötettervként kell 

számon tartanunk. 

Elgondolkodtató a feltevés, hogy a negyedik Holmit külön-külön leírt szövegekből 

szedte össze maga Horváth, vagy valaki, aki a hagyatékát rendszerezte. Annyira különböző 

műfajú, jellegű, témájú és stílusú szövegek szerepelnek együtt, hogy a sajtó alá rendezés során 

ez is megfontolandó hipotézis lehet. Azonban a korábbi Holmi-kompozíciók sem különböznek 

ettől radikálisan, ráadásul a korábbi példákhoz hasonlóan itt is a dalok és marsok kerültek az 

utolsó részbe. 

Horváth a műfaji sokféleséget hangsúlyozta, amelybe a lírai sokféleség mellett, prózai 

és drámai darabjait is beválogatta. Mivel azonban ő maga írta a Holmi első részének 

előszavában, hogy saját kezűleg rendezte egybe régebbi és újabb írásaiból a Holmi anyagát, 

méghozzá könyv formában, így nem tűnik valószínűnek, hogy a negyedik rész esetében 

másként járt volna el. Mindazonáltal textológiai érvek is szólnak a vegyesen válogatott forma 

intenciója mellett. 

                                                
101 Holmi II, Előszó. 
102 Holmi IV, 73. 
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[…] én meg-vallom igazán; hogy ez nem annyira valamelly elöre fel-tett különös nagy 

haszonra, mint mulatságra és idő töltésre-való. […] csak azt akarom hát mondani, hogy 

nem volt tzélom vagy az, hogy a’ javával a’ roszszát meg-sáfrányozzam, és így azoknak 

kedvellésére akár kit-is osztönözzek; vagy az hogy a’ nevetséges Elegiák, Hymnusok, 

Énekek, közé egy két valamire-való dolgot azért szúrtam vólna-bé, mintha az egész tréfát 

Szent Tzélból írtam vólna: egyszóval, ’sákban matskát nem árulok, hanem minden Vers-

Darabot, a’ maga matériájához illö tzélbúl írtam, és most régibb és újjabb írásaimbúl 

öszveszedegetvén, önként, minden rend nélkül könyv’-formába öntöttem, […] a’ Szép és 

jó rendnek meg-tartása igen illett vólna: de én azt itt meg nem tarthattam, mind azért: mivel 

ollyan külömbözök a’ matériák, hogy egymás után tsak igen egy formann illenek, és így itt 

a’ rendetlenség leg-jóbb rend103 

Nem lévén tzélom eleinte ezen Holminek Világ eleibe-való botsátása (mivel többnyire tsak 

hirtelen, ’s minden nagy gondolkodás nélkül-is íródtak.)104 

Horváth tudatában volt a műfaji sokféleségnek. Tartalmi mutatóként leírta, hogy mely 

szöveg milyen műfajú, felvéve a levelezéseket, a szerelemről vagy a hazáról szóló verseket. 

Tehát tematika szerint szelektált. 

Holmi ez is, minden-féle öszve van benne keverve, mind az érdemre, mind a’ versek-

nemeire nézve. Tűrje el a’ sok holmi között a’ jámbor olvasó, ha mi tsalfabbatskákat talál 

benne. – Nem akarom itt is elő hordani a’ mentségeket; mellyeket előre botsátottam már 

két ízben is.105 

A’ ki hát tsak Siralmast akar olvasni, olvashatja a’ versekben, a’ XII. XIII. XXVI. XXVII., 

és az énekekben az I. II. V. XII, XIII, XXI. XXIII. számokat: a’ ki elmélkedni szeret, és 

tudományos dolgokról gondolkodni, olvashatja az I, II, III, V. VII. és az énekekben a’ 

XXV. Darabokat. A’ ki a’ Haza-szeretetéről örömest olvas, megnézheti, a’ X, XXVIII, 

XXIX, XXX, és az énekekben, az I, XV, XVI, XXII, számok alatt valókat. A’ ki a’ 

barátságos levelezéseket ’s felelgetéseket kedvelli, itt vagynak, a’ XV, XVI, XXI, XXIII, 

XXIV, XXXI, XXXII, XXXIII, és az énekekben a’ XI, XIV. darabok: a’ ki pedig még 

ezeknél is enyelgőbbeket, ’s úgy szólván Cziprusban készűltteket szeret olvasgatni, talál 

ollyanokat is, a’ XX, XXII, és az énekekben VII, IX, X, XVIII, XIX, XXIV, számok 

alatt.106 
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Ahogy írta a Holmi I-ben „szana-szétt sok ki jött már ezekbül”. Tudatosságot mutat, 

ahogy az ismétlésekről és az énekek használatáról szólt. 

A’ mint hogy arrul is meg engedjenek Kedves olvasóim ha talán már más Tag Holmiban 

egy vagy két darab ezen ide irottak közül meg találkoznék: mert ezeknek le irását Házamon 

kívül imitt amott végeztem; ’s a’ Sajtó alá is nem hazul küldöm: hogy rendre meg 

nézegethettem vólna a’ többi holmit: illen ugyan talán tsak kettő sem lessz: hanem némelly 

apró nyomtatványokbann ’s néha ujságokban szana-szétt sok ki jött már ezekbül, de azokat 

hogy itt öszve rakom önként és nem tévedébül tselekszem. 

Az ének nóták most is el maradnak: ha kinek kedve van meg tanulni azokat, parantsoljon 

velem. ‒ Énekeimnek belső mivoltokról azonban azt ide kell tennem, hogy azok azért 

nehezebb értelmüek más verseimnél, mert a tactushoz vagynak alkalmaztatva, és így 

némelly tekintetben metrice kellett írni, arra azomban reá vigyáztam, hogy ha szinte 

tréfássak is, de ritka legyen mégis valamelly erköltsiség nélkül.107 

A visszatérő utalások a kötet anyagának vegyes mivoltára arra engednek következtetni, 

hogy Horváth nem egyszerűen a versek – szerinte sajnálatos – színvonalbéli különbségeit akarta 

elismerni, hanem a szerkesztés fő intenciójaként jelölte meg a vegyes műfajú kötet 

összeállítását és publikálását. Ugyanakkor szembetűnő az is, hogy Horváth ezen intenció 

emlegetésekor is újra és újra lekicsinyli önmaga munkáját, bagatelizálja annak jelentőségét és 

esztétikai értékét. 

Kazinczy Ferencnek maga vallott a kötet elegyességéről, és láthatóan együtt is 

dolgoztak egy-egy szövegen. Különösen beszédes Horváthnak azon kitétele, hogy nem tud és 

nem is akar korrigálni azon, amit megírt. Ezt a levelet 1789-ben írta, és a tíz évvel későbbi 

negyedik Holminak előszava alapján, később is a vegyes műfajú kötet érvényességének az 

álláspontját vallotta. 

A’ régibb holmimét már most nem bántom: Egy fragmentumomat melly-forma íráshoz 

pedig még szokatlanabbatska vóltam, magad láttad; a’ többi is ollyan: nem tudok én abban 

corrigálni, a’ mit egyszer meg-irok, ha tsak egésszen el-nem-bontom. ‒ Ha nem restelled, 

szedd ki a’ javát, a’ mediocrist corrigáld, ’s darabonként küld által; ugy talám többre 

megyünk: azomban az én második holmim meg fog készűlni az első nélkül, ’s elég nagy 

lessz; az elsőnek a’ javát idővel a’ harmadikhoz is hozzá lehet kaptsolni: a’ szakaszokat a’ 

mint el rendelted Holmimben, azt jól találtad; ha meg eshetik a’ purumban; mert már 

egynehány arkust le írtam; én is ugy fogom el szaggatni. A’ Lélek Halhatatlansága’ 
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dedicatioja ki van hagyva, de abban is kedvedet tőltöm; és bele tsinálom, még pedig ezzel 

a’ clausulával, hogy egy Jó Barátom úgy akarta, hogy az ki ne maradjon.108 

Hol itt, hol ott publikált írásait gyűjtötte össze, igazat adva azoknak, akik azt mondták, 

hogy jobb, ha egyben is kiadja írásait. Erre a kötetszerkesztésre ismerünk példákat a korszakból 

(Dayka Gábor, Bessenyei György).109 Az újra kiadott művek kapcsán pedig azt írta, aki unja 

azokat, jobb, ha nem olvassa, vagy egyáltalán a könyvet meg sem veszi. 

A’ vers darabokat, (a’ mennyire emlékezhettem) az ő születéseknek rendi szerint irta; ki 

vévén az utolsókat, mellyeknek a’ régibb Holmikban lett vólna helyek fellyül mindenik 

darabnak nevet adtam; de amellyek egy vagy más élő jó Barátomat vagy 

Correspondensemet illették: ‒ azokra annak nevét fel nem jegyzettem: hanemha vagy 

valamelly Panegyricum volt a vers; vagy pedig Pompás tiszteletet tárgyazó. Ezt pedig miért 

tselekdtem? a’ ki kérdezni fogja tőlem betsülettel meg felele: most itt nem szükség 

felelnem.110 

Sok vagyon ebben a’ darabban ollyan vers, a’ melly már látott világot; ki a’ Bétsi Kurírban 

ki a’ Kassai Museumban; ki az Orfeusban; (ki magam által is, mint a’ Lélek’ 

halhatatlansága) de nékem erre azt mondják sokan’ – ’s igazán’ is mondják; hogy jóbb 

ezeknek egy tsomóban lenni; a’ ki valamit kétszer vagy többször unalommal tud olvasni, 

igen jól fogja tselekedni, ha vagy el-nem-olvassa e’ Holmiben az ollyanokat, vagy a’ 

könyvet meg-sem-szerzi.111 

A varietas-elv az egyik legrégibb kötetrendezési elv. Különböző tárgyú írások egymás 

mellé rendezését egyszerre igazolja műfaji klasszikussága, és az a 18. században népszerű 

szerzői intenció, hogy éppen a rendetlenség lesz a legjobb kötetszervező elve a kiadott 

szövegeknek. 

A vegyesen válogatott kötet nem számított modern kötetformának a 19. század elején, 

Horváth ezzel a gesztusával a régi irodalom és a felvilágosodás irodalmának hagyományát 

idézte meg. Ráadásul a holmikban az alkalmi költemények műfaja volt a meghatározó, 

amelynek renoméja az 1810-es évekre már igencsak megkopott, s épp ez az időszak az, amikor 

a szerzői ambíciókkal fellépő írók tudatosan szerkesztett köteteiből kimaradni látszanak az 
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alkalmi költemények. Ezzel együtt a vegyesen válogatott kötetek irodalmi presztízse sem túl 

magas. Ezt az irodalom létmódját érintő változást érdemes együtt kezelni Horváthnak a saját 

szövegei értékére és a maga szerzői kvalitására vonatkozó önelmarasztaló gesztusaival. 

Horváth szinte mindegyik előszóban reflektált a holmi-műfaj lehetséges nehézségére, 

arra, hogy a vegyes tartalmú kötet különböző írásai nem feltétlenül tartottak számot ugyanolyan 

szintű figyelemre. A variabilitás okán kérte az olvasókat, hogy mindenki maga érdeme szerint 

olvassa a különböző műfajú szövegeket.  

Az első darab Holminek elő Beszédjében már jelentettem, hogy semmi némű írásban sem 

nehezebb a’ Gusztust el-találni mint az illyen öszve gyűlytögetett Holmiben112 

Kifejezetten kérte, hogy a műfajoknak megfelelően, a maguk neme szerint olvassák a 

szövegeket, azaz minden szöveget a maga műfaji kritériumai szerint olvassanak. 

Következésképpen ne keressenek például kidolgozott disszertációt a nyelvészeti értekezésében: 

a’ ki munkámanak Censora szeret lenni, kérem hogy azokat külön külön, a’ maguk 

természetihez képest éldelje. A’ Hymnusban vagy Elegiában ne keressen Epicum Poemát, 

sem a’ Correspondentiákban Scientificum Systemát: meg sértene jó igyekezetemben, a’ ki 

a’ XXI-ikk szám alatt ide iratott Magyar Komediát egy körmön font vagy szomorú, vagy 

víg játéknak próba kövéhez mérné: holott annak a’ Játék törvényeinek meg tartása mellett 

is, nem annyira egy gyönyörködtető Drama, mint egy tisztelet adó illuminatio vólt a’ 

tárgya: hibázna hasonlóképpen az is, a’ ki a’ XXVIII-dik szám alatt lévő barátságos 

levelemben valamelly ki dolgozott Disszertatiót keresne, ‒ hanem minden darabot abbul a’ 

szempontbul kell nézni, a’ mibül irattatott.113 

A versek kronologikus rendben szerepelnek, kivéve azokat, amelyeknek a régebbi 

Holmikban lett volna helyük. És eszerint ő maga számozta meg a szövegeket. És mindennek 

címet adott, kivétel ez alól a barátoknak, levelezőtársaknak küldött szövegek, ugyanis ezen 

szövegekhez nem írt nevet, hacsak nem dicsőítő költemény volt vagy panegyricum. Ahogy 

megjegyzi: az okát elmondja, ha kell, de itt nem érzi szükségét, hogy leírja. Ezen kívül a levelek 

nem kronológiai rendben követik egymást. 

Amint látható Horváth megszámozta a műveket, tehát tudatos volt abban is, hogy mely 

szövegeket kívánta felvenni a negyedik Holmiba. A negyedik Holmi előszavát ráadásul 1799-

ben, hét évvel később írta, mint az utóbb kiadott harmadikat. Múltak az évek, a terv az volt, 
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hogy évente egy megjelenjen. A publikáció elmaradt, s a tervezett Holmi anyaga tovább bővült, 

így a kéziratos kötet meglehetősen hosszú időszakot foglal magában, 1791-től 1814-ig. Még 

1814-ben is érdeklődött Szapáry Péter felől Kazinczynál, akit a kiadás támogatására kért fel, 

később azonban már valószínűleg kevésbé ambicionálta a kiadást. Kazinczynak azt írta ezzel 

kapcsolatban, hogy kiadni nem akar semmit, bármit ír is, az csak posztumusz fog megjelenni. 

Megjegyzése szerint itt-ott írta be a szövegeket a könyvbe, ezt a tényt megerősíteni 

látszik a kronológiai rend és a helyszínek megnevezése is. Olybá tűnik, hogy az utazásai során 

írt és előadott szövegeket sorra lejegyezte a könyvbe.  

mind azért, a’mi már mentségemre egyenessebben tartozik, hogy én ezeket a’ Vers-

Darabokat, egyszer-mászszor ’s imitt-amott írogattam, és a’ mint ürességem engedte, ’s a’ 

mellyiket elébb kaptám, azt, és úgy írtam könyvbe.114 

A’ versek’ nemei is úgy vagynak el-szórva, ’s úgy lésznek a’ többi darab holmikben is 

elegyítve, hogy egy-egy könyvben több-féle neműek legyenek.115 

A vegyes műfajú kötet eredete egészen a latin silvae-műfajáig vezethető vissza. Ebben 

a formában a státusz szerinti rendezés elve volt a domináns, a rangban, címben előkelőbb 

személynek szóló vers nyitotta meg a kötetet. A 18. századi alkalmi költészetben elterjedt volt 

a vegyes műfajú kötetnek az ezzel ellentétes formája, amelyben a ranggal szemben a családi 

kapcsolatot részesítették előnyben, és a lokális tematikájú szövegek kerültek előre a kötetben. 

A vegyes kötet antik eredete a 18. században is ismert volt. Eredetileg olvasmányokból 

kijegyzett gondolatokat tartalmaz, kommentárral vagy bírálatokkal kísérve. A reneszánsz idején 

gyakori a műfaj alkalmazása (miscellanea), majd a 18. század egyik kedvelt kiadási formája 

lett, azzal az újítással, hogy a kortárs irodalom témája előtt is megnyílt. 

Van tehát egy filozófiai tárgyú holmi, amely népszerű volt a 18. században. Fragmentált, 

nem összegző filozófiai mű, hanem esszészerű, több témát feldolgozó. Másrészt van egy holmi, 

amelynek úgyszintén jellemzője a műfaji változatosság, és általában dominál benne az alkalmi 

vers műfaja. Mindkettő osztozik abban, hogy esszenciájuk a varietasban ragadható meg.  

Horváth nem a filozófiai holmihoz nyúlt, hanem az irodalmi hagyományhoz, amely az 

alkalmi költészetre támaszkodott. A dialógus, a levél és az esszé közti átjárhatóság Bessenyei 

György A Holmi című művében is figyelemreméltó, és francia mintára vezethető vissza. Eltérő 

mintázatot mutatnak azonban Pálóczi Horváth kötetei, mivel nála a filozófiai műfajokkal 
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szemben az irodalmi szövegek a meghatározóak. Érdemes azon műfajelméleti és 

irodalomtörténeti kérdésekre egy pillantást vetni, amelyeket Pálóczi Horváth Ádám kötetei 

vetnek fel. 

A 18. századi vegyes műfajú kötetek történetével és kialakulásával itthon Penke Olga 

foglalkozott Bessenyei György Holmija kapcsán. Penke Olga a vegyes műfajú kötetet Voltaire-

hez vezette vissza. A dialógus, a levél és az esszé közti átjárhatósággal igen részletesen 

fogalkozott, szembetűnő azonban, hogy ő főként a filozófiai holmi műfaját tárgyalta.  

A 18. században jellemző alkotási mód volt a szöveg újraírása. Ezzel a jelenséggel 

részben összefüggött az a gyakorlat, hogy vegyes műfajú műveiket összegyűjtő köteteket 

készítettek és adtak ki a szerzők. Új műfajok foglalták el a korábban uralkodó műfajok helyét, 

ezzel együtt a műfaji kánonok is teljesen fellazultak. A korszak esztétikája nem kérte számon 

az írótól a szöveg tökéletességét valamilyen előre meghatározott stíluseszménynek 

megfelelően, hiszen a legfontosabb érték az eredeti mondanivaló és a stílus volt. 116 Tegyük 

hozzá, azzal együtt, hogy ezen stílusbeli eredetiségnek része volt az antik, középkori és kortárs 

kútfők kreatív kompilációja is. 

Az „önidézés” is sajátos gyakorlat volt a korszak irodalmában. A francia felvilágosodás 

számos írójára jellemző volt, hogy szövegeiket többször is felhasználták, kisebb 

változtatásokkal, vagy akár teljesen azonos alakban, változtatás nélkül újra publikálták.117 

Voltaire írásaiból sok példát említhetünk, ahol korábbi szövegeit újra felhasználta, vagy 

változatlanul megismételte. Prózában írt, rövid terjedelmű írásainak kombinációi nagy 

lehetőséget biztosítottak arra, hogy egyes szövegek más szövegkörnyezetben új 

jelentéstartalommal töltődjenek fel.118 Maga Horváth Ádám is gyakran közölte újra a szövegeit, 

akár más formában. Például az Ember a nevünk című szövegét a csurgói kéziratba más 

kezdőstrófával írta le, mint ahogy az Ötödfélszáz Énekekben. Illetve ő maga is reflektált rá az 

előszóban, hogy újra közredata olyan írásait is, amelyek máshol már megjelentek más 

formában. 

Arra is volt példa, hogy a kötetben egy írás első változatát egy másik gyűjtemény 

számára átalakította a szerző. Voltaire Mélanges de Philosophie, de Morale et de Politique című 

kötetére pontosan hivatkozott Bessenyei A Holmi bécsi kiadásában. Voltaire alapvetően kétféle 

vegyes tartalmú művet készített. Az egyiket kifejezetten személyes használatra szánta, ezt a 

szövegegyüttest Pots-pourris-nak nevezte. A nyilvános közlésre szánt vegyes tartalmú munkák 
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kapták a Mélanges címet.119 Ezek a Mélanges című gyűjtemények az esztétikai, politikai, 

vallási, filozófiai tartalomnak egyaránt helyt adtak: a művek nem kapcsolódtak tartalmilag, nem 

volt közöttük hierarchia, kezdetüket csak a cím vagy valamilyen jel emelte ki, még csak nem is 

kezdődtek új oldalon.120 A kötet szerkesztése bizonyos alkalmi jelleget viselt magán, ami az 

egyes szövegek jelentését is befolyásolta.121 

Penke Olga arra a következtetésre jutott, hogy Bessenyei szerzői szándékait, tematikus 

és kompozíciós elképzeléseit a bécsi Holmi megírásakor Voltaire vegyes műfajú írásokat 

egybefoglaló idézett kötete befolyásolhatta.122 A melanges a rövid prózai műveket tematikus 

elrendezéssel fűzte egybe, amely azonban még igen nagy heterogenitást tett lehetővé. Az írások 

műfaját nem lehetett mindig egyértelműen meghatározni.123 Egy részük a dialógusok közé 

sorolható, néhány a levél műfajában íródott, előfordult, hogy Voltaire a címmel a töredék-

jelleget hangsúlyozta. Nagy részüket esszének nevezhetjük, amely megnevezés már maga is a 

kísérleti jelleget domborítja ki. A címben többször a „gondolatok” megjelölést találjuk: Pensées 

sur.124 

Voltaire gyakran alkalmazta azt az eljárást is, hogy prózában írt rövid alkotásait 

megjelentette névtelenül folyóiratokban, majd ezt követően beemelte azokat műveibe, esetleg 

lábjegyzetben szerepeltette a szövegeket vagy abból származó részleteket.125 

A holmik esetében sajátos mozgószövegről van tehát szó, ahol az újraírás és az ismétlés 

tudatos szerzői eljárás volt a szöveg linearitásának megtörésére, egy folyton változó gondolati 

lánc megvalósítására. A fejezetek témái nem kapcsolódtak össze, a mottónak megfelelően 

gondolattöredékek szabad sorjázása jellemzte a szöveget. Ez volt az egyik sajátossága 

Bessenyei 1779-ben Bécsben megjelent A Holmi című kötetnek is.126 

Bessenyei művét megelőzően is születtek hasonló vegyes szövegegyüttesek magyar 

szerző tollából. Galánthai Fekete János gróf a Pensées détachées écrites les années 1764, 1765 

et 1766 címet adta a morálfilozófiai, politikai, esztétikai jellegű gondolatait egybefogó 

írásainak. A Pensées détachées cím vagy műfaji megjelölés szintén gyakori volt az 1700-as 

évek francia irodalmában. A műfaj jellegzetessége, hogy a szövegek csak laza kapcsolatban 
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álltak egymással, és ez a kapcsolat nem is volt felfedve, hanem rejtett összefüggések 

formájában kikövetkeztethető maradt.127 

Fekete „Szétszórt gondolatai” nem önálló műként, hanem egy nagyobb, vegyes tartalmú 

szövegegyüttes részeként jelentek meg Mes Rapsodies128 címmel, amelyben találhatóak verses 

mesék, epigrammák, levelek; a Voltaire-rel való levélváltását is itt közölte.129 

Fekete így fogalmazta meg a műfaj előnyeit:  

Írásom választott műfajánál kényelmesebbet el sem lehet képzelni. Papírra vetem 

gondolataimat, ahogy jönnek, rend és módszer nélkül. Ha rossz a mű, legalább kevésbé 

untat, mint egy hosszabb lélegzetű munka. [...] Jegyzeteim célja csak az, hogy magamnak 

számot adjak gondolataimról.130  

Az idézet első része némileg emlékeztet Bessenyei idegen nyelvű munkáira az írás célját 

illetően, de az utolsó mondat jól tükrözi eltérésüket. 

Horváth Holmijának előszavában megfogalmazott „a legfőb cél a mulattatás” megint 

csak más jellegű ars poeticáról árulkodik. 

Horváth a recepcióról is szól. Érezhető a szembenállás: „amaz tsinos nyelvű magyarok” 

akikkel szemben meghatározza magát. 

Az első darab Holminek elő Beszédjében már jelentettem, hogy semmi némű írásban sem 

nehezebb a’ Gusztust el-találni mint az illyen öszve gyűlytögetett Holmiben, – el-is-

találtam; mert vóltak ’s vagynak az első Darabnak elég tsúfolóji ’s gyűlölőji: és még ott 

(noha azt többen szeretik) nem is annyira tsudálom. – Emezekről már előre merek felelni, 

hogy emberedetteb Gusztussal vagynak írva; hízelkedem is magamnak hogy sok 

kedvellőket fognak találni. Tudom azomban, hogy vagynak némellyek, de van kivált egy-

kettő Hazánkban, a’ kik nem szenvedhetik a’ verset mihelyt az enyím, ha színte leg-jobb is 

az. 

Sokkal jobban’ aggódom arról, hogy ámbár a’ mennyire lehetett, a’ dévajabb tréfákat el-

kerűltem, és ha mik öszve-írt-könyvemben ollyanok vóltak, azokat ez ki nyomtatandó 

darabból ki is hagytam: de még is némellyek holmi nyájaskodásokban meg-fognak 

botránkozni. Az ollyanok tehát, kérem, gondolják-meg azt, hogy valamint ők, úgy minden 

más ember is a’ maga íz-érzése szerént szeret ítélni, ’s a’ szerént kedvell valamit; én pedig 

                                                
127 Uo., 45. 
128 Fekete neve fel sem került a könyv címlapjára: [Fekete János], Mes rapsodies ou recueil de differents essais de 

vers et de prose, (Genéve: 1781).  
129 PENKE, Műfaji kísérletek…, 45. 
130 Idézi PENKE, saját fordításában: Uo., 46. 
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nem ő nekik magoknak (sőt talám leg-kevesebbé ő nékik,) hanem a’ Közönségnek írtam, 

mikor ezt öszve szedve ki adtam; míg pedig ki nem adtam, éppen ollyanoknak írtam, a’ kik 

valósággal szerették.131 

Mind az első, mind a’ második darab (írott) Holminek olvasása után, sokan, ki szemben ki 

mások által meg-intettek; hogy az Énekeknek nótájit is tenném közönségessé; mivel a’ kik 

azokat különössebben kedvellik, nem múlathatják magokat velek, úgy, a’ mint akarnák: – 

meg-lessz az is talán, ha élek; még most sok okokra nézve nem lehet.132 

mert ha szinte az első Homiban némelly gyermekkoromi sótlanságokat öszve raktam is133 

Reprezentatív példája a lírai napló ciklussá alakításának Arany János Őszikék 

ciklusának esete. Hasonlóan Horváth megnyilatkozásaihoz, Arany János is rendre lekicsinylő 

minősítésekkel illette a Kisebb költemények ciklusát, de ez is sokat elárul a válogatás 

szempontjairól.  

Arany például ezt írta Lévay Józsefnek:  

Valahára én is összegyüjtém apróbb verseimet, s eladtam Heckenastnak, de korántsem oly 

fényes föltételek mellett, mint némelyek gondolhatják. Annyi jó van benne, hogy nem kell 

vesződnöm az előfizetéssel, s Heckenast csinosan szokott holmit kiállítani. Van biz abban 

a gyüjteményben selejtes is: de annál változatosabb, hadd menjen. Nehéz volna eltalálni a 

kihagyandókat, s ha az ember mások itéletét kérné, ugy járhatna, mint a molnár és fia a 

szamárral.134 

Már a kötet megjelenése után írta Erdélyi Jánosnak: „Az a czim: Kisebb költemények, 

nem azt tette nálam: lyrai darabok: van ott sokféle faj.”135 

Szilágyi Márton szerint Arany mintha éppen a lírai napló esetlegességeivel együtt 

képzelte volna el az Őszikék ciklussá alakítását. Mintha a szerkesztés elve következetes és 

                                                
131 Holmi II, Előszó. 
132 Holmi III, Előszó. 
133 Holmi IV, Előszó. 
134 Idézi: SZILÁGYI Márton, „Arany János kötetszerkesztési gyakorlata és a Kisebb költemények (1856)”, Erdélyi 

Múzeum 80., 3. (2018): 1–12, 7; Idézet: Arany János – Lévay Józsefnek, Nagykőrös, 1855. december 28.: ARANY 

János levelezése (1852–1856), kiad. SÁFRÁN Györgyi, BISZTRAY Gyula és SÁNDOR István, Arany János összes 

művei 16 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982), 661. 
135 Idézi: SZILÁGYI Márton, „»van ott sokféle faj« : Arany János Kisebb költemények című, 1856-os kötetének 

keletkezése”, Irodalomtörténet 98., 4. sz. (2017): 450–466, 451. Idézet: Arany János – Erdélyi Jánosnak, 

Nagykőrös, 1856. szeptember 4.: ARANY János levelezése (1852–1856), kiad. SÁFRÁN Györgyi, BISZTRAY Gyula 

és SÁNDOR István, Arany János összes művei 16 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982), 756. 
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kontinuus lenne, noha a két fázisa (a Kisebb költemények és az Őszikék-ciklus) között jelentős 

eltérések láthatóak.136  

Igen valószínű, hogy egy idő után Horváth a Holmi negyedik darabjában feladta a 

ciklusszerkesztés tervét, bár a művek könyvbe való írását folytatta, s a lírai napló jellegét 

megtartotta a könyvnek. Ahogy ez egyébként Arany Kapcsos könyve esetében is valószínű.137 

Horváth negyedik Holmijának esetében érdemes a megelőző kötetszerkesztési 

gyakorlatból kiindulnunk. Abból, hogyan szerkesztette a nyomtatásban megjelent három 

Holmiját. A kiadott Holmikban következetesen ez volt a sorrend:  

a) vegyesen válogatott lírai, prózai írások és dialógusok 

b) énekek 

Levelet nem közölt. Ha a kiadott Holmik kötetszerkesztési gyakorlatából indulok ki, 

akkor nem valószínűsítettem volna, hogy a leveleket is ki akarta adni, az előszóból azonban 

kiderül, hogy az említett XXVIII. mű egy baráti levél. Az összegyűjtött művek között helyet 

hagyott a leveleknek is, amelyek igen árulkodóak a szerzői szándékról – illeszkedve ezzel a 

melanges műfajához. 

                                                
136 Uo., 462. 
137 SZILÁGYI, „Arany János kötetszerkesztési gyakorlata…”, 6. 
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2. ÉLET 

2.1. Széchényi Ferenc mint Pálóczi Horváth Ádám patrónusa  

Pálóczi Horváth Ádám esetében a lokális kapcsolatok elemzése fontos irodalomtörténeti 

összefüggéseket tár fel, ezek ugyanis a kor magyar vezető értelmiségével való szakmai és baráti 

kapcsolatot jelentik. Olyan értelmiségiekkel állt nagyon szoros barátságban, mint Spissich 

János, Zala vármegye alispánja, gróf Festetics György, Somssich Lázár császári és királyi 

udvari tanácsos, Csépán István táblabíró és költő, Sárközy István, Somogy vármegye alispánja, 

illetve Széchényi Ferenc, aki az országgyűlés alatt Horváth Ádámot bízta meg a magyar tudós 

társaság felállítására vonatkozó terv kidolgozásával. 

Jelen fejezetben az irodalmi mecenatúrát nem egyirányú rendszerként értelmezem, 

hanem összetett cserefolyamatként, gazdasági rendszerként, amelyből a mecénás és a 

támogatott is profitáltak. Dustin Griffin definíciója alapján a mecenatúra jelentős javak és 

szolgáltatások cseréjeként értelmezhető. A „kulturális gazdaság” terminussal Griffin azt 

sugallja, hogy a mecenatúra nem egyszerűen kosztról és kvártélyról szóló szolgáltatás volt a 

nyomtatott dedikációkért, hanem társadalmi rangot és az elismerést meghatározó csere, ami 

végső soron a legmeghatározóbb módon befolyásolta az irodalmi kultúrát. Úgy gondolom, az 

irodalmi mecenatúrában a szöveg (legyen az dedikáció, előszó vagy vers) és a kontextus 

viszonya nem definiálható független, az értelmezés szempontjából figyelmen kívül hagyható 

háttérként, hanem élő elemként kell tekintenünk rá, amelynek a szöveg a létezését 

köszönhette.138 

Elemzésem Pálóczi Horváth Ádám és Széchényi Ferenc kapcsolatából indul ki, 

valamint egy magyar nyelvű tudós társaság tervezetéből, amely egy jóval személyesebb és 

szorosabb főúr–tudós együttműködésnek tűnik, mint a hagyományos mecenatúra. Ehhez képest 

a helikoni ünnepségeken, csaknem harminc évvel később, az 1810-es évek végén az irodalmi 

és főúri reprezentáció vált meghatározóvá. 

                                                
138 Dustin GRIFFIN, Literary Patronage in England, 1650–1800 (Cambridge: University Press, 1996), 3–14. A 

témában releváns irodalmat lásd Edward G. ANDREW, Patrons of Enlightenment (Toronto–London: University of 

Toronto Press, 2005); Halina BERESNEVIČIŪTĖ-NOSÁLOVÁ, Artists and Nobility in East-Central Europe: Elite 

Socialization in Vilnius and Brno Newspaper Discourse in 1795–1863, Elites and modernity 19 (Berlin: De 

Gruyter Oldenbourg, 2018); Heinz REIF, Adel, Aristokratie, Elite: Sozialgeschichte von Oben (Berlin–Boston: De 

Gruyter Oldenbourg, 2016). 
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2.1.1. Tudós társaságokból írói együttműködések 

Magyarországon a 18. század után még jó ideig – a Magyar Tudományos Akadémia 

alapításáig – az arisztokratákra támaszkodó, mecenatúrán alapuló kultúrafinanszírozás volt a 

meghatározó patronálási forma. Ez a kultúrapártolás a 19. századi európai kultúra jellemző 

formáihoz képest hagyományos, feudális típusú mecenatúrának tűnik, de megbízásokra, 

kölcsönös szakmai együttműködésre is találunk példát.  

Horváth Balatonfüreden ismerkedett meg azzal a Széchényi Ferenccel, aki az Esterházy 

és a Festetics család mellett az egyik legnagyobb dunántúli nemesi család tagja volt. Ebben az 

időben Széchényi és Horváth is szabadkőműves páholytagok voltak. Széchényi Ferenc olyan 

meghatározó mecénása volt a kor irodalmi életének, akitől a legtöbb író támogatást kért. 

Horváth Ádám a gróf javaslatára 1789 elején bécsi utazást tervezett. Korábban már volt 

Bécsben, 1787-ben innen keltezte első önálló munkájának előszavát, a Hunnias vagy Magyar 

Hunyad című elbeszélő költeményét, melyben a 15. századi törökverő hadvezér, Hunyadi János 

tetteit énekelte meg.139 1789 nyarán Balatonfüreden Széchényi elkérte Horváthtól Legrövidebb 

Nyári éjszaka című művét, amely egy newtoni és fiziko-teológiai alapú világ- és 

istenmagyarázatot adó lírai csillagászati költemény.140 Széchényi azzal a szándékkal kérte el a 

művet, hogy „egynehány bécsi jó barátaival összeülvén által olvassa”.141 

A Nyári éjszakáról Horváth azt írta Kazinczy Ferencnek, hogy műve Széchényinek „név 

nélkül dedicalva van”.142 Széchényi Horváthnak szóló levelében valóban kifejtette, hogy a 

költőket nemcsak munkájukban, de megélhetésükben is támogatni akarja,143 ám a Nyári éjszaka 

kiadásáról semmit sem írt. Végül a verset Horváth nem Széchényinek, hanem Sándor Lipót 

főhercegnek ajánlotta. Sok évvel későbbi, 1806-os szeptemberi levelében Kazinczynak ezt írta 

Széchényiről: „jóbarátbul lett ellenség, – látod, mit tett nekem a’ Literatura – látod, mit szűl a’ 

Nyári éjtszaka, mellyet valaha Széchenyinek szántam”. Sőt még 1814-ben is megjegyzi, hogy 

Széchényiben „még most is manet alta mente repostum, hogy a’ Nyári éjtszaka nem neki van 

dedicalva”.144 Úgy látszik, Horváth nem kereste ilyen szempontból mecénása kegyét. 

                                                
139 OLOFSSON Placid, Gróf Széchenyi Ferenc irodalompártolása, Pannonhalmi füzetek 26 (Pannonhalma: 

Balatonfüredi Nyomda, 1940), 33–34. 
140 A versről bővebben: BALOGH Piroska, „Sic itur ad astra: Változatok a csillagászati tanköltemény műfajára 

Szerdahely György Alajos és Pálóczi Horváth Ádám műveiből”, in Magyar Arión…, 101–112 (Budapest: Reciti, 

2011). 
141

 KazLev I, 330. 
142 KazLev I, 399. 
143 KazLev II, 21. 
144 KazLev XI, 422. 
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Huszonhat, életében megjelent könyve közül kifejezetten egyet sem ajánlott Széchényinek, 

holott még jó ideig kapcsolatban álltak. 

Horváth és Széchényi Ferenc ismeretsége, balatonfüredi találkozásaik, eszmecseréik 

nemcsak az irodalom termékei körül forogtak, hanem behatóan foglalkoztak azzal a kérdéssel, 

hogy milyen módon lendíthetnének a magyar irodalom ügyén. 

Évek óta foglalkoztatta a magyar írókat egy irodalmi társaság alakításának gondolata, 

amelyet legelőször Bessenyei György vetett fel 1777-ben, és négy évvel később részletesen 

kifejtett egy tervezetben, amely azonban csak 1790-ben láthatott napvilágot.145 Utóbbit 

megelőzte Széchényi, Horváth Ádám és Péczeli József 1789 nyarán, amikor Füreden hárman 

„társaságot” alkottak.146 Horváth írja Kazinczynak:  

Azt végeztük, hogy mi keresünk magunk mellé tudósokat; ő pedig [t. i. Széchényi] némely 

mágnás jó barátot arra fogja venni, hogy mindenik egy-egy nemes ifjat tartson maga 

mellett, a kiknek egyéb dolguk se legyen, hanem a jó francz és német könyveket forgassák 

magyarra [...]; Örülj új társaságunkon [...] örülj Széchényinek, de imádkozz, hogy ő éljen 

és több lelkeket nyerjen.147 

Horváth maga javasolta, hogy évenként kétszer-háromszor gyűljenek össze, mutassák 

be munkáikat, bírálják és javítsák azokat. Széchényi nem helyeselte a tervet, nehogy titkos 

politikai szövetséget sejtsenek benne, ami kellemetlen helyzetet teremthetne a hatóságokkal és 

a cenzúrával. Így inkább abban állapodtak meg, hogy levélben küldik majd el egymásnak 

munkáikat.148 

Horváth csatlakozásra szólította fel Kazinczyt, és bátorította, hogy látogassa meg 

Széchényit Bécsben vagy Nagycenken.149 Kazinczy követte a tanácsot, és novemberben 

Nagycenken felkereste a grófot. Néhány héttel a látogatás után közölte szándékát Széchényivel, 

hogy Orpheus címmel folyóiratot indít, és jelzi, hogy „a magyar literatura hasznosabb és 

helyesebb előmozdítására czélzó projectumot” fog neki küldeni. Széchényi válaszolt, lelkesen 

                                                
145 Erről bővebben: DEBRECZENI Attila, Tudós hazafiak és érzékeny emberek: integráció és elkülönülés a XVIII. 
század végének magyar irodalmában (Budapest: Universitas Kiadó, 2009), 49–73; SIMON József, „Empfindung 

und Vernunft im Bessenyei György Társasága (Gesellschaft György Bessenyeis, Wien 1777)”, in Aufgeklärte 

Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa, szerk. Dieter BREUER és TÜSKÉS Gábor, 161–175 (Berlin–

Boston: De Gruyter, 2019); HEGEDÜS Béla, „Was bedeutet Wissenschaft und Literatur für eine gelehrte 

Gesellschaft?”, in Aufgeklärte Sozietäten…, 206–215. 
146 Vö. FRAKNÓI Vilmos és SOÓS István, Gróf Széchényi Ferenc: 1754–1820, 2. kiad, Milleniumi magyar 

történelem: Életrajzok (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 112–113. 
147 KazLev I, 420, 436, 482. 
148 Uo., 
149 Uo.; Vö. FRAKNÓI és SÓS, Gróf Széchényi Ferenc…, 114. 
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üdvözölve a tervet.150 Bár Kazinczynak ez a terve megvalósult, az Orpheus csak rövid ideig, 

1792-ig jelenhetett meg. 

1790-ben Széchényi egyenesen megbízta Horváthot a tudós társaság felállításának 

kidolgozására. Horváth elsőként nem írói egyesületalapítással kezdte, hanem könyvkiadó 

társulatot akart szervezni. A könyvkiadóról úgy gondolták, hogy ide bármely író beküldhetné 

művét, és írókból alakult grémium döntene arról, melyik benyújtott alkotás érdemes a kiadásra. 

A terv szerint gazdag mecénások évenként együttesen ezer forintot adnának össze.151 

A terv megvitatására Széchényi pesti házában egy társaság gyűlt össze. Kazinczy az 

erdélyi tudós társulat alapítójához, Aranka Györgyhöz szóló levele szerint részt vettek rajta a 

gróf Pesten tartózkodó barátai közül azok, akik a magyar nyelv és irodalom érdekében 

áldozatokra is készek voltak.152 Jelen volt gróf Esterházy Károly egri püspök, a résztvevők 

között voltak főispánok, helytartósági tanácsosok, alispánok, országgyűlési követek, s közülük 

többen felszólaltak a június 11-én és 12-én tartott országgyűlésen „az anyai nyelv” nemzeti 

nyelvvé tétele érdekében.  

Pesten 3- 8br. Tartatott eggy Litterarius Consessus Gróf Széchényi Fer. Ur ő Excell. 

Házánál. Gróf Berényi, B. Orczy, B. Podmaniczky, B. Vay, Gróf Esterházy Károl, Vay 

József, Balog Péter, Márijási István, Spissics, Horváth Ádám, Nagyváti, Bárány uraknak 

jelenlétekben, hol én is mint invitatus meg jelentem.153  

A Litterarius Consessus néven emlegetett összejövetel résztvevői nagyrészt a radikális 

reformerek és szabadkőműves páholytagok közül kerültek ki. 

A gyűlésen sem a piarista tudós, Révai Miklós, sem Kazinczy szerkesztőtársa, Batsányi 

János nem vettek részt, bár korábban már szintén voltak terveik a tudós társaság megalapítására. 

Jelen volt viszont Kazinczy, Bárány Péter (mint Széchényi gróf titkára), Horváth Ádám és 

Nagyváthy János, a keszthelyi Georgikon tanára, akit majd 1797-ben a bécsi udvarnak tett 

gesztusként Festetics György elbocsát, mivel politikailag gyanúsnak tűnik. 

Bár Horváthék csak kisebb körről beszéltek, nem országosról, mint Révaiék; a 

tanácskozások, amelyekről részletes tudósítással nem rendelkezünk, nem vezettek eredményre. 

Létezett ebben az időben egy árkádiai hagyományon alapuló társulási terv is. Kazinczy 

Ferenc 1791-ben a római Academia degli Arcadi mintájára egy Magyar Arcadia alapítását 

tervezte. A fiatal Kazinczy tervezete a magyar–erdélyi irodalmi társulás megvalósítására 

                                                
150 KazLev II, 8. 
151 SZINNYEY József, Magyar írók élete és munkái, IV. kötet (Budapest: Horánszky Viktor, 1896), 1122. 
152 FRAKNÓI és SÓS, Gróf Széchényi Ferenc…, 167. 
153 Kazinczynak 1790. november 2-án Aranka Györgyhöz írt leveléből tudjuk. KazLev II, 120. 
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eszmény maradt, és csak levélváltásából ismert idea. Örökös főjegyzőjének magát, örökös 

főpásztorának Batthyány Lajost javasolta. Kazinczy 1791 januárjában keltezett levelében 

fordul a befolyásos Batthyány család hercegi sarjához, Batthyány-Strattmann Lajoshoz, hogy 

felkérje az általa alapítani kívánt irodalmi társaság elnökének és patrónusának. A társaság két 

köre a dunántúli és az erdélyi kör lettek volna, vezetésüket e területek szabadkőműveseinek, 

Spissich Jánosnak, Pálóczi Horváth Ádámnak, Teleki Ádámnak és Aranka Györgynek 

ajánlotta. Kazinczy három rendbe szervezte volna a tagokat: a „legelők” karába a vizekről 

elnevezett írókat, a „védők” karába a hegyek neveit viselő mecénásokat és főurakat, a 

„múlatók” vagy „gyönyörködtetők” karába a fák és füvek nevét viselő női közönséget 

képzelte.154 A társulás terve emlékeztet annak a Rózsarendnek a felépítésére is, amelynek 

Kazinczy kassai tartózkodása idején lett tagja.155 A Rózsarend álnevei virágnevek voltak, az 

összejöveteleket sétáknak hívták, a Rózsarendet alapvetően a művelődésterjesztés, a barátság 

ápolása, a nők nevelése, továbbá az írói és főúri körök esztétikai és nemzeti együttműködése 

motiválta.156 Érdekes, hogy Kazinczy hányféle tudós társasági modellből alkotta meg a 

„Magyar Liget Pásztorai” vagy a „Magyar Arcasok” néven emlegetett irodalmi társaságának 

tervét.157 Láthatóan távolodni próbált a titkos társaságok zártságától: ajánlotta az összejövetelek 

nyilvánossá tételét, hogy a rendőrség ne gyanakodhasson titkos összejövetelekre, sőt papok 

meghívását is javasolta.158 

2.1.2. Író–mecénás közösségek, írólátogatások 

A Holmiban összegyűjtött alkalmi írások számos kortörténeti adatot őriznek. Jól 

reprezentálja az alkalmi költemények jelentőségét a Holmi negyedik részében az a költemény, 

amelyben Horváth elmondja az 1791-es júliusi nap történetét, amikor barátai vendégségbe 

érkeztek hozzá, majd a balatoni viharok után este hajóba szálltak, és a hajón versekkel 

szórakoztatták egymást, melyeket ott és akkor költöttek. Bár maga Széchényi a hajózáson nem 

                                                
154 HÁSZ-FEHÉR Katalin, „A keszthelyi Helikon-ünnepség a XIX. század elején”, in Az irodalom ünnepei: 
Kultusztörténeti tanulmányok, szerk. KALLA Zsuzsa, A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 9, 173–188 (Budapest: 

Petőfi Irodalmi Múzeum, 2000), 179–180. 
155 Uo., 180. 
156

 SZÖRÉNYI László, „Latin nyelvű Árkádia a tizennyolcadik századi Magyarországon”, Irodalomtörténeti 

Közlemények 85 (1981): 184–191. 
157 GRANASZTÓI Olga, „Érzéketlen gazdagok? Kazinczy Ferenc kísérlete egy irodalmi társaság megalapítására 

Batthyhány II. Lajos herceg elnökletével”, in „Közöttünk a’ Mester”: Tanítványi köszöntőkötet a 60 éves 

Debreczeni Attila tiszteletére, szerk. BÓDI Katalin, BODROGI Ferenc Máté, 131–141 (Debrecen: Debreceni 

Egyetemi Kiadó, 2019). 
158 Uo. 
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vett részt, a találkozással már azért is érdemes kitüntetett helyen foglalkozni, mert az érinti a 

Széchényi Ferenc házában szervezett találkozón jelen lévő méltóságok egy részét, valamint a 

füredi találkozók főúri vendégeit. 

Füred 4a. Julii. 1791 midőn a’ Balaton egész nap háborgott és estvére arra lévén rendelve 

az idő, hogy hajókázni menjünk, meg tsendesedett; be menünk a’ hajoba: a’ 

M[é]lt[ó]s[á]g[o]s Personalis, G. Hadikné Ba[…] Referendárius, Gr. Jalesinczky 

grófnéjával együtt Lengyel Országból, Szent Iványi Secretáriusné, Boros kapitány, 

Spissich ViceIspány; Somsics, Péczeli és Horváth ’s más többen Musika szóval: a’ 

Personalis kivanni láttatva a’ három utóbb nevezettektől, hogy mivel három Poéta van a’ 

hajóba; egy pár verset mulatságbúl tsinálnának annak örömére, hogy a’ ma egész nap 

háborgó viz, most mikor éppen hajókázni kell, meg tsendesedett – meg tették hát a’ 

kivánságot, ’s egynehány minut[…] alatt Horváth el kezdi szóval. 

Most zúgjál szél! ha mersz, Hullámok zengejetek 

Ha ez a’ hatalom tsak ugyan tietek 

Hogy a’ bátrakat is meg ijeszthetitek 

Most a nem bátrak is játszanak veletek. 

Tovább már nehez tellvén könyv nélkül beszélni plajbászt kér Horváth, s’ folytatja irásban 

verseit eképpen. 

Lám míg ma egész nap mindig harsogtatok, 

De ím az est-hajnal minden hatalmatok’ 

Elveszi ’s a’ mérges háborút lassítja, 

És a’ kies Füred’ vendégit tanitja, 

Hogy a’ savanyú víz mosolygó Nimfája 

Erősebb mint a’ mord Triton trombitája. 

Ezt még kétszer háromszor el olvastuk vólna a’ hajóban; az alatt Somsich Consiliarius is 

meg írá a’ Deák Disztichonokat így. […]159 

A hajózás és rögtönzött költői verseny leírása után következő vers címe:  

                                                
159 Holmi IV, 18–19. 
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5a. Julii. 1791. a’ Veszprémi Nicolaides Chorussa, a’ Korona nótáját egész hathatósan 

hegedülvén, a’ Savanyú Vizen mulató Uraságok szerették vólna eleven hangban és énekben 

hallani a Korona nótáját – ezt irám hát hirtelenében.160 

 

Szövege megegyezik a Holmi harmadik részében megjelent a Magyar Korona 

ditsekedése című költeménnyel, s a fentiek szerint a vendég zenekar egyik hangszeres darabjára 

írta Horváth énekszövegként.  

A társaságban ott találjuk Spissich Jánost, az irodalmárok közül Péczeli Józsefet és 

Somssich Lázárt. Valószínűleg Horváth és Péczeli ekkor találkoztak utoljára a komáromi írótárs 

1792-es halála előtt. Tehát az egy évvel korábbi szervezkedés folytatásának a Holmiban 

olvashatjuk nyomait, s a leírás szerint ez hosszabb, több mint tíznapos együtt töltött időt jelent.  

Ezen túl Horváth Ádám Péczeli és Somssich távozásának alkalmára is külön verset írt. 

A távozásra írt szöveg első része így hangzik: 

16a. Julii. 1791. Midőn Somsich Consil és Péczeli Füredrül egyszersmind elmentek. 

’S mentek? ‒ ’s illyen hamar mentek? Ti égnek gyermekei! 

A’ Parnasszuson mulató kegy szüzek’ testvérjei! 

Kiket úgy külde Apolló hogy itt sátort (?) vonjatok, 

Hogy zengjen kies térünkönn Éneketek ’s lantotok. 

Hogy Füred egy Olimpussá változzon általatok 

’S ez orvos kutból Pegazus’ forrását tsináljatok. 

Mentek? – Metastaz ’s Herziod’ oda hagyják Füredet? – 

Mennek ’s tsak magadat hagynak jó Arion! tégedet. 

Mentek Barátim! ’S az erőt mely egyedül Tiétek, 

Hogy a’ mi hasznos, egyszersmind édessé is tegyétek: 

Magára ez egy fiatal Arionra bizzátok. […]161 

 

A fenti, versbe szedett történetek jól illusztrálják, hogy a látogatás miként vált kulturális 

ceremóniává. Az irodalmi látogatás mint emlékezethely/emlékezettér problematikája 

beszélhető el. A 18. század végén és a 19. század első harmadában a magyarországi 

írólátogatások (akár négyszemközt, akár társasági együttlét alkalmával történtek) nem 

                                                
160 Uo. 
161 Uo. 
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függetlenek a rendi társadalom kereteitől.162 Az írói látogatás közösségképző hatással bírt: 

erősítette az írói identitást és presztízst, valamint befolyással volt literátori közösségek 

formálódására és az intézményes rendszerét (folyóirat- és könyvkiadás, irodalmi körök, 

irodalmi társaságok, tudós társaság, akadémia) kereső, majd kiépíteni kívánó magyar irodalmi 

közéletre. 

Horváthnál Kazinczy Ferenc is többször látogatást tett, 1789-ben, 1790-ben és 1791-

ben. Az 1789-es látogatás híre az Orpheus 1790. évi második számában, Utazások. Füred. 

címmel látott napvilágot. Az útilevél részletes beszámolót ad arról, hogy a Horváth látogatására 

érkező íróbarát hogyan jutott Füredről Tihanyba, onnan pedig a Balatonon át Szántódra, 

Horváth úgynevezett remete-házához.163 Kazinczy ezt megelőzően Dugonics Andrást kereste 

fel Pesten, Füred után Győrbe ment Révai Miklóshoz és Rájnis Józsefhez, Pozsonyban a 

papneveldében meglátogatta az ott működő irodalmi kört, köztük Döme Károlyt és Fejér 

Györgyöt. Bécsben Görög Demeternél, Báróczi Sándornál és Széchényi Ferencnél tette 

tiszteletét.164 A következő évben Kazinczy 1791 tavaszától kisebb megszakításokkal augusztus 

végéig Bécsben volt; Füredre elsősorban azért utazott, hogy sárgaságából lassan kigyógyulva 

kúráltassa magát.165 

2.1.3. Széchényi és Horváth kapcsolatának vége 

1792 után a további tudós-írói megbízások és közös munkák ismeretlenek Széchényi 

Ferenc és Horváth között, de 1793-ból kezünkben van két hosszú levél. Az elsőnek az elején 

Horváth beszámolt egy Széchényitől kapott „földmérő munka” elvégzéséről, majd 

megemlítette nagy tartozását. És „könyörgött”, „hogy maga Excellentiád méltóztasson benne 

módot mutatni, hogy a kölcsönt eszemmel és két kezemmel leszolgálhassam”.166 Horváth ezen 

további földméréseket értett; a gróf kutasi és soproni birtokainak felmérését kérte Széchényitől 

az adósság törlesztéseként – majd egészen 1798-ig nem tudunk több levélről. A csönd 

alighanem a szabadkőműves társaságok és páholyok feloszlatásával van összefüggésben. 

                                                
162 Bővebben: KOVÁCS Ida, „»Atyámfiai Apollóban« (Kazinczy Pálóczi Horváth Ádámnál tett látogatása)”, in 

Ragyogni és munkálni: Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. DEBRECZENI Attila és GÖNCZY 

Mónika, 390–407 (Budapest: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010). 
163 Uo., 399–400. 
164 Uo., 399. 
165 [1791] Júl 27–31. Horvnál Fureden. KAZINCZY Ferenc, Pályám emlékezete, kiad. ORBÁN László, Kazinczy 

Ferenc művei: 1. osztály: Eredeti művek (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009), 322; Lásd még: Uo., 176.; 

„itt múlatásom, bajaim, egy hat hétig tartott veszedelmes betegség és innen Pestre ’s Füredre tett útazásaim gátoltak 

meg abban”, Kazinczy Édes Gergelyhez, Bécs, 1791. aug. 17. KazLev II, 222. 
166

 FRAKNÓI és SÓS, Gróf Széchényi Ferenc…, 172. A családi levéltárban: I. 9, III. 56. 1793. szeptember 24-én. 
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1798-ban a vármegye határán még Horváth Ádám üdvözölte a főispáni beiktatásra 

érkező Széchényi Ferencet, ugyanis április 6-án Somogy vármegye főispánjává neveztetett ki. 

Széchényit július 4-ei főispáni beiktatásán több prominens költő köszöntötte, köztük Csokonai 

Vitéz Mihály, aki akkor a csurgói gimnáziumban kapott tanári állást. Csokonai, a kor egyik 

legjobb tollú költője nemcsak Széchényi főispáni beiktatására írt alkalmi verseket, hanem a gróf 

nejét is külön költeményben ünnepelte. Úgy nyilatkozott Széchényi Ferencről és hitveséről, 

hogy ők voltak a legelsők, akik neki erőt adtak, és alkotásra bátorították. Így tehát, amikor 1798 

elején azzal a tervvel foglalkozott, hogy a Péczeli József halálával félbeszakadt Mindenes 

Gyűjtemény című folyóirat folytatására vállalkozik, Széchényi Ferenc pártfogását kérte.167 

Amikor ezt február 13-án Komáromból megírta, egyúttal bejelentette, hogy Kleist Tavasz című 

verseskötetének magyar fordítását akarja megjelentetni, amelyet a grófnénak neve napja 

alkalmából ajánlana.168 Hogy Széchényi milyen rangú patrónusnak számított a korban, jól 

mutatja, hogy mindezek után, amikor Csokonai összes költői műveinek kiadására készült, arra 

is felhatalmazást kért Széchényitől, hogy neki ajánlhassa a kötetet.169 

Horváth Ádám 1798-ra datálta a Herkules választására című verset, amelyet Széchényi 

egyik fiának születésére írt. Széchényi feleségének, Festetics Julianna grófnőnek is dedikált egy 

alkalmi verset Öröm Somogyban címmel. Egyik sem jelent meg nyomtatásban. 

Horváth Ádám és Széchényi elhidegülésének oka pikáns, Horváth házának feldúlásával 

kapcsolatos történet. Kapcsolatuk csak 1800 körül szakadt meg véglegesen, ami arra enged 

következtetni, hogy a konfliktus az inszurgens-kérdéshez (is) kapcsolódik. Az 1800-as somogyi 

inszurrekciókor a parasztokból verbuvált gyalogos csapatok Nagybajomnál fellázadtak, 

megölték német vezetőiket, és feldúlták, kifosztották a környékbeli portákat. Ennek a 

fosztogatásnak esett áldozatul Horváth háza is, s ezért kért kártérítést Széchényitől, aki nem tett 

eleget kérésének. Úgy tűnik, ez után a kérés után nincs kapcsolat kettejük között.  

Somogy vármegyében a francia támadással szembeni magyar nemesi felkelés parancsát 

1800. szeptember 29-én hirdették ki. Ez az esemény – illetve az inszurgensek lázadása – 

meghatározta Horváth hozzáállását az inszurrekció intézményéhez. 1800. november 8-án 

hajnalban az elindított gyalogság fél zászlóalja Tapsonyban fellázadt, megölte a kísérő német 

katonákat, s Nagybajomban egyesült a mögötte menetelő zászlóalj másik felével. Itt egynapi 

pihenő után feldúlták, kifosztották és szétverték a környékbeli nemesi portákat, helyenként 

                                                
167 Vö. FRAKNÓI és SÓS, Gróf Széchényi Ferenc…, 173. 
168

 CSVMÖM, Levelezés, 89. levél, 164–166; hálózati kiadás: 

http://deba.unideb.hu/deba/csokonai_muvei/text.php?id=csokonai_lev_089_k (letöltés: 2019.10.31.)  
169 Uo., 115. levél, 199–208; hálózati kiadás: 
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jobbágyokkal egyesülve törtek a nemesi udvarházakra. Az irányítás nélküli, spontán szervezett 

felkelés egyes helyeken az útjukba kerülő uradalmi tiszteket is megölte.170 A reguláris 

katonaság dunántúli egységei néhány napon belül leverték a paraszti felkelést, a mozgalom 

vezetőit kivégezték, mindazonáltal a történtek megviselték a dunántúli nemességet.  

A Somogy megyei uralkodó osztályon belüli pártharcok árnyalhatják a kérdést.171 A 

vélemény- és érdekkülönbségeket Széchényi is említette. Horváth vizsgálati indítványát az a 

rendi réteg is támogathatta, aki a főispán tekintélyét gyengíteni kívánta. Nemcsak a felkeléstől 

megfélemlített vagy a kárpótlásban reménykedő nemesség kerülhetett e kérdésben szembe 

Széchényivel. Széchényi pártja azonban erős volt, még egy évtizedig hatalmon maradhatott 

főispánként.172 Horváth kárpótlási kérelméről, Széchényi és Inkey Imre reakciójáról a 2.2.6. 

fejezetben lesz még szó. 

2.1.4. Reprezentáció a Helikonon 

A helikoni ünnepségek részeként 1817. február 12. és 1819. február 16. között öt 

irodalmi összejövetelre került sor, amelyeket minden év februárjában, Ferenc császár 

születésnapja táján (február 12.), illetve májusban, a georgikoni vizsgák alkalmával rendeztek 

meg. Annak a nemesi és irodalmi körnek a rendezvényei voltak, amelyek részben Széchényi 

említett irodalmi kapcsolatait alkották. A helikoni ünnepségek irodalmi részének előadói 

Berzsenyi Dániel, Horváth Ádám, Kisfaludy Sándor és Dukai Takács Judit voltak, tehát 

Keszthely környékén élő szerzők, valamennyien Festetics György ismerősei. A Keszthelyen 

megjelent szerzők a főúri reprezentáció igényeit kielégítő műveket küldtek a grófnak, aki ezt 

anyagi természetű ajándékokkal viszonozta. Ez a működés a mecenatúra modern formáitól igen 

távol állt, a feudális kultúrapártolásra emlékeztet. Látható, hogy az olyan szorosabb tudós–

patrónus együttműködés után, mint amilyen a Litterarius Consessus volt, továbbra is 

presztízzsel bírt a hagyományos reprezentáció, hiszen a helikoni ünnepség megfelelő alkalmak 

voltak a dunántúli íróknak, hogy megmutassák, milyen kulturális viszonyrendszerben 

helyezkednek el mint szerzők. Még az a Kazinczy Ferenc, aki egyébként nyíltan kijelentette 

leveleiben, hogy nem hajlandó részt venni az ünnepségen, mert esztétikai felfogása különbözik, 

                                                
170 VÖRÖS Károly, Adalékok Pálóczi Horváth Ádám életéhez, Irodalomtörténeti füzetek 17 (Budapest: Akadémiai 

Kiadó, 1958), 5. 
171 A témáról bővebben a 2.2-es fejezetben, illetve: MÉSZÁROS Gábor, „Fut a nemes: Pálóczi Horváth Ádám privát 

és nyilvános reakciói az inszurrekcióról és a somogyi inszurgens lázadásról”, in Doromb: Közköltészeti 

tanulmányok 6, szerk. CSÖRSZ Rumen István, 151–167 (Budapest: Reciti, 2018). 
172 Vörös, Adalékok…, 32. 
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valamint idegenkedik a császár felé irányuló politikai gesztusoktól, még ő is elküldte végül 

1819-ben Festetics Györgyről szóló versét a grófnak Keszthelyre.173 Holott azt megelőzően 

gúnyolódott a résztvevőkön: „Puppenspielnek”, „bourlesque-nek” titulálta a keszthelyi 

Helikont.  

Ami az ajánlásokat és paratextusokat illeti: ezek nem pusztán a kötelező tiszteletadás 

jeleiként értelmezhető gesztusok voltak. A szerző azzal reprezentált, megítélése szempontjából 

annak volt jelentősége, hogy egy könyvet kinek ajánlott, s hogyan mondott köszönetet 

támogatójának. A helikoni ünnepség példája jól mutatja, hogy az úr–író relációnak tűnő 

mecenatúra összetettebb irodalmi, „kulturális gazdasági” kapcsolatot jelentett, a társadalmi 

rangot és az elismerést meghatározó cserét, ami meghatározta a szerzők reprezentációját, és 

mindazonáltal az uralkodó megítélését. 

A 18. század után az irodalompártolás még jó ideig a mecenatúrán alapult, s így a 

főrangúakra, arisztokratákra korlátozódott. Jelentős struktúraváltást a Magyar Tudományos 

Akadémia alapítása jelentett. Az MTA létrajöttét éppen az olyan társaságalapítási tervek 

készíthették elő, mint a Horváth és Széchényi szervezte tudós társaság. Horváth, Péczeli és 

Széchényi együttműködése egy közvetlen közös munkát jelölt. Az efféle egyedi eseteken kívül 

– elsősorban a társaságalapítási tervek meghiúsulása miatt, vagyis számottevő független 

pénzalapok, írói ösztöndíjak híján – a kultúrafinanszírozás egészen 1825-ig nem mozdult el 

radikálisan az arisztokrácián alapuló klasszikus mecenatúrától. 

  

                                                
173 Kazinczy meghívása a helikoni ünnepségre, és a küldött vers üzenete szintén érdekes része a történetnek. Erről 

bővebben: HÁSZ-FEHÉR, „A keszthelyi Helikon-ünnepség…”, 181–185. 
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2.2. Pálóczi Horváth Ádám privát és nyilvános reakciói az inszurrekcióról 

és a somogyi lázadásról 

Pálóczi Horváth Ádám indulóiban, marsaiban különös elegyét látni a politikai 

véleményformálásnak. Mintha az alkalmiság határozta volna meg véleményét, költészetének, 

énekeinek tematikáját; hol az úrgyűlölet, az úrellenesség, hol a franciákkal, hol a 

Habsburgokkal szembeni harcra buzdítás adja az énekek élét. Bár a következő fejezet nem adhat 

magyarázatot a radikális szembenállásra, igyekszik fogódzókat és értelmezési lehetőségeket 

felkínálni. A Napóleon elleni nemesi felkelésre buzdító verselők között is meghatározó 

személyiség volt Pálóczi Horváth Ádám. Küllős Imola szerint állásfoglalásai sem voltak mindig 

következetesek: 

Vannak versei, amelyekben a franciák győzelmétől reméli a Habsburgok hatalmának 

megtörését, a francia forradalom szabadságeszményétől várja, hogy a magyarság is 

felébred évszázados álmából, s lerázza rabbilincseit; máskor viszont a franciák elleni 

nemesi felkelők buzdítására ír harci indulókat.174 

2.2.1. Inszurrekciós költészet: az elkülönítés lehetséges formái 

Az inszurrekciós költemények elkülönítését a toposzkészlet hasonlósága is megnehezíti. 

Tisztázandó, hogy csak azok a szövegek sorolandók ebbe a csoportba, amelyek az uralkodó 

által elrendelt nemesi felkelésekkel összefüggésben keletkeztek, illetve amelyeket – 

funkcióváltással – immár inszurrekciós célokra is használatba vettek.175 A francia háborúk 

nemesi felkeléseinek költészete jórészt rigmusszerű szövegek tömkelegéből állt, 

sokszínűségüket növeli a funkcionális, metrikai és műfaji változatosságuk. Formailag a rímes-

szótagszámláló szövegek domináltak, de a görög-római mértékben írt versek száma is jelentős 

volt.176 

A szövegkorpusz pontos körülhatárolása komoly nehézségekkel jár. Kategorizálhatóbb, 

csoportosíthatóbb a versanyag, ha a rendszerezés nem poétikai nézőpontból, hanem a történeti 

                                                
174 Énekes poézis: Válogatás Pálóczi Horváth Ádám ó és új mintegy ötödfélszáz énekek ki magam csinálmányja, 

ki másé című, 1813. évi kéziratos dalgyűjteményéből, szerk. KATONA Tamás, KÜLLŐS Imola és DOMOKOS 

Mária (Budapest: Magyar Helikon, 1979), 329. 
175 PORKOLÁB Tibor, „Szempontok a francia háborúk inszurrekciós költészetének textológiai és filológiai 

vizsgálatához”, in Textológia, filológia, értelmezés: klasszikus magyar irodalom, szerk. CZIFRA Mariann és 

SZILÁGYI Márton, Csokonai könyvtár 55, 191–214 ([Debrecen]: Debreceni Egyetemi Könyvtár, 2014). 
176 Uo., 204. 
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perspektíva figyelembevételével történik meg. A rendszerezésre tett gondolatkísérletre példa 

Porkoláb Tibor programtanulmánya, amely alapján az inszurrekció költészetét el kell különítenünk 

a vitézi poézis másik közkedvelt változatától, a verses laudációtól.177 Szerinte az inszurrekciós 

korpuszról célszerű leválasztani az olyan átmeneti szövegkategóriákat, mint az országgyűlési 

költemények és a békeversek.178 Ahogy Porkoláb fogalmaz, számos ismert és ismeretlen poéta 

megverselte a franciák elleni nemesi felkeléseket, magasztaló és intő költemények sora köszönti 

az inszurrekciók elrendelését. Az 1797. évi első felkelést például Csokonai, Aranka, Kreskay 

Imre, Tertina Mihály, Virág Benedek és Vályi Klára, az 1809. évi utolsó felkelést Tarródy István, 

Pázmándi Horváth Endre, Horváth József Elek, Joachim Perinet, Elekes János és Magyary 

János.179 

Zenetörténeti szempontból azonban az inszurrekciós énekek és hangszeres dallamok 

nem sorolhatók be egyértelműen sem a műzene, sem a népzene fogalomkörébe. A darabok a 

műzene és népzene találkozási pontján állnak, a közköltészet zenei párhuzamaként.180 Egy 

részük megtartotta a feszes induló jelleget, és egyben a verbunkos zene hatását is tükrözi. 

Érdekes a tematikai kategorizáció programjával együtt olvasni Tari Lujza tanulmányát, 

amelyben alaposan bemutatta az inszurrekciós dallamvilág jellegzetességeit. Az inszurrekciós 

énekeket-dallamokat a zenetörténeti kutatás nem tartotta, nem is tarthatta nyilván külön 

kategóriaként, mert stilárisan nem voltak egységesek, a dallamok száma pedig a kottás 

feljegyzések viszonylagos bősége ellenére is kevés volt a stílusalkotáshoz.181 Ahogy Tari írja, 

zenei szempontból egyébként is a zenetörténet perifériáján álló dallamokról volt szó, olyanokról, 

amelyek a régi stílus különböző stílusrétegeibe tartoztak. Félúton állóvá tette őket az a körülmény 

is, hogy műköltészeti szövegek kapcsolódtak hozzájuk, olyankor is, ha a dallamok egy része 

(költött szöveggel) a korábbi idők népi dallamait vitte tovább. Definíciója szerint a csoport 

egységét csupán a téma, azon belül a vers biztosítja.182 

Szerzőségüket tekintve az ismert és ismeretlen költők felhasználtak verseikhez népi vagy 

népies, illetve a korban divatos műzenei dallamokat is. Beszélhetünk a hangszeres darabok szerzőiről 

is, akik ugyanúgy esetenként szöveges alkotások dallamait ültették át a korban meghatározó 

                                                
177 PORKOLÁB, „Szempontok a francia háborúk…”, 196–198. 
178 Vö. Uo., 197. 
179 Uo., 195. 
180 Lásd TARI Lujza, „»Jön a’ francz nagy lépésekkel«: A Napóleon elleni nemesi felkelés zenei emlékei”, in 

Franciák Magyarországon, 1809: Konferencia, II, szerk. BANA József és KATONA Csaba, 245–260 (Budapest–

Győr: Mediawave Közalapítvány, 2012). 
181 Uo., 247. 
182 Uo. 
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hangszeres zenei nyelvre. S egyszerre születtek új dallamok is, amelyek a kor uralkodó stílusát, netán 

manírjait tükrözték.183 

Lehetséges út tehát az „egyéb szövegtípusokhoz” hozzárendelve közölni az inszurgens-

énekeket, ahogy tették azt a közköltészeti antológia sajtó alá rendezői.184 A verstani-formai szempontú 

sajtó alá rendezés mellett szóló érv, hogy a közköltészetben is együtt hagyományozódtak azok az 

inszurrekciós eredetű költemények azokkal a szövegekkel, amelyek a rendes katonáskodás 

élményköréhez kapcsolódtak. 

2.2.2. Terjedés 

A félnépiséget a továbbélés is biztosította. A 19. század elején újonnan keletkezett, vagy 

régi dallamon alapuló, de új szöveggel aktualizált, majd népszerűvé vált és viszonylag széles 

körben elterjedt énekek és hangszeres dallamok nagyrészt az írástudók körében is 

szájhagyományos formában terjedtek, az indulók kottáit ekkoriban nem közölték 

nyomtatásban. 

A terjedést és a szöveghagyományozódást illetően elsősorban a kéziratok és a röpiratok 

vizsgálata lehet a segítségünkre. Az inszurrekciós költemények többnyire röpíveken jutottak el 

az olvasókhoz. Ez az azonnali hatást kiváltó és viszonylag nagy publicitást biztosító 

szövegmédium a nemesi felkelések költészetének elsődleges hordozója és közvetítője volt.185 

A röpívek egyébként is kitüntetett jelentőséggel bírtak; Ányos, Batsányi vagy Virág ismertsége 

és elismertsége jórészt röpíves költeményeikre vezethető vissza. Ez a szövegmédium 

gyakorlatilag uralta a nyomtatott nyilvánosságot. 

Az énekek, szövegek nem csupán nyomtatott, hanem kéziratos formában is 

hagyományozódtak. A közköltészet kategóriájába sorolható inszurgens énekeket tartalmaztak 

például Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz Énekek gyűjteményének kéziratai, a győri 

gyűjtemények vagy Szirmay Antal Quodlibetje. E korpusz számos darabja olyan ismert, gyakran 

nyomtatott formában is hozzáférhető vers volt, amely anonim, szövegében is módosult alakban tűnt 

fel a kéziratos gyűjteményekben.186 

                                                
183 Uo. 
184 Közköltészet 3/A: Történelem és társadalom, s. a. r. CSÖRSZ Rumen István és KÜLLŐS Imola, Régi magyar 

költők tára, XVIII. század 14 (Budapest: Universitas Kiadó–EditioPrinceps Kiadó, 2013), II. A. 1–3. alfejezet. 
185 Lásd PORKOLÁB, „Szempontok a francia háborúk…”, 198–200. 
186 PORKOLÁB, „Szempontok a francia háborúk…”, 202–203. 
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Horváth Ádám kéziratai kapcsán fontos megjegyezni, hogy mindhárom, nyomtatásban 

megjelent Holmi esetében külön szakaszba kerültek az énekek.187 A csurgói kéziratban azonban 

versek és énekek vegyesen fordultak elő. Az énekekről bővebben írtam az 1.2.3. fejezetben. 

A műfajtörténeti-kategorizációs kérdéshez tartozik még, hogy esetenként előfordult az 

is, hogy a reguláris vitézkedést megéneklő költemények inszurrekciós szövegekké alakultak az 

aktuális igényeknek megfelelően. Úgy tűnik, hogy Horváth Ádám indulókat költött a 

forradalom hadserege ellen induló táblabírák lelkesítésére. E tény is mutatja Porkoláb Tibor 

felvetésének létjogosultságát, mely szerint a műelemzésen kívül a vonatkozó napló- és 

levelezésanyag vizsgálata több szempontból is indokolt. Egyfelől az inszurrekciók 

szervezéséről, a hadi szemlékről, táborozásokról, a hadgyakorlatokról szóló sajtóhírek, hírlapi 

beszámolók és tudósítások, a szabályozó törvények, rendeletek, az inszurrekció intézményével 

kapcsolatos viták áttekintése hozzájárulhat a jogi, politikai, eszmetörténeti kontextus alaposabb 

feltárásához.188 

Másrészt, míg a nyomtatott nyilvánosságban megjelenő költemények az inszurrekció 

intézményéhez való viszonyulásnak csak a reprezentatív, a hivatalos, propagandisztikus, sőt 

apologetikus változatát mutatják, addig a személyes kommunikáció szűkebb terében a 

vélekedések és meggyőződések egész rendszere megmutatkozhat.189 Ugyanez a szembenállás 

vonatkozik a franciaellenes indulatokra. Horváth esetében akár a „tágabb térben”, tehát közvetlen 

szöveganalízisekkel is érdemes vizsgálni a politikai vélemény formálódását, hiszen Horváth hol 

a császár, hol Napóleon ellen szóló, hol radikálisan úrellenes verseket írt. 

2.2.3. Horváth Ádám politikai nézeteiről 

Vörös Károly feldolgozása egyértelműen a reformkor előfutáraként, előtörténeti 

kuriózumként tekintett Horváth pályájára: „Pedig e bámulatos sokoldalúság, változatos 

érdeklődés, fáradhatatlan alkotni akarás: kora irodalmának és társadalmának ez az állandó 

                                                
187 A harmadik Holmi előszavában írt arról Horváth, hogy tervezi majd az énekek kottáinak közlését is: „Mind az 

első, mind a’ második darab (írott) Holminek olvasása után, sokan, ki szemben ki mások által megintettek; 

hogy az Énekeknek nótáit is tenném közönségessé; mivel a’ kik azokat különössebben kedvellik, nem 

múlathatják magokat velek, úgy, a’ mint akarnák: – meg-lesz az is talán, ha élek; még most sok okokra nézve 

nem lehet.” A’ jó szívű olvasóhoz [Előszó] = Holmi III., [I–II.], Külömb-külömféle dolgokról irtt darab-versek 

’s rész szerént folyó beszédek… (Pesten, Nyomt. Trattner Mátyás betűivel, 1792). 
188 PORKOLÁB, „Szempontok a francia háborúk…”, 213. 
189 Uo. 
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dokumentálása, egyéniségét a reformkor előtörténetére vonatkozó irodalom-, társadalom- és 

művelődéstörténeti kutatások egyik legérdekesebb és legtanulságosabb tárgyává teszi.”190 

Alkalmi költészetét, megnyilvánulásait költészetében, nacionalizmusát, ember- és 

jobbágyszeretetét, szabadkőműves altruizmusát mind-mind a nemesi réteghez alkalmazkodni 

kívánó szerepként definiálta. Magatartását, motivációit pszichologizálta: „anyagi és általában 

társadalmi felfelé törekvés vágya, amely Horváth magatartásának fő jellemzője”. Állítása szerint 

ezt „a forradalomtól rettegő reakciós szemlélet megerősödésével” lehet magyarázni. A 

retrospektív-értékelő nézőpont többek között azért sem volt szerencsés Vörös szövegében, mert 

olyan ítéleteket hozott, amelyek kevéssé vették figyelembe a kor társadalomtörténeti jellegét; 

teleologikus narratívát erőltetett a megelőző időre. 

Vörös állítása szerint Horváth korábbi szabadkőműves, emberbarát, emberek 

egyenlősége felé mutató elveit tagadta meg azzal, hogy a mozgalmat a gyarmatosító Habsburg 

hatalom idegen érdekeinek szemszögéből nézte, és gyakorlatilag feladta nacionalista 

magatartását.  

Vörös érvelésének pillére volt még, hogy a spontán szerveződő, németgyűlöletből és 

földesúri, háborús terhek által agyonsújtott parasztok csatlakozásában szervezett lázítás 

eredményét látta, amely Horváth korismeretének hiányát bizonyítja. Vörös szerint tehát 

Horváth reakciós volt és arra az eszményre törekedett, ami osztályának, a nemességnek, 

kiváltképpen a birtokos nemességnek az útja volt. Szerinte megbocsájthatatlan, hogy Horváth 

minden mozgalmat kész volt azonnal elítélni, ami a saját kiváltságai ellen irányult. A történész 

szerint, aki azt az érvelést vallotta, hogy a felzendült inszurgenseket előzetesen kellett 

ingerelni és megszervezni, azt is elismeri, hogy Magyarország fennálló társadalmi rendszere 

tökéletes és megfelelő volt.191 

Vörös az elemzés végén egyenesen azt írta, hogy a felvilágosult szabadkőműves, 

emberbarát Pálóczi Horváth a vagyon és érvényesülés felé törekvő negyvenéves íróként mind 

anyagi kérdésekben, mind politikai magatartásában elsajátította a kor birtokos nemességének 

gondolkodását és motivációit.192 Az inszurgens zendülés kapcsán tanúsított magatartását 

egyértelmű bizonyítéknak látta politikai gondolkodásának áthasonulására. 

Feldmájer Benjámin árnyalta a képet tanulmányában: a Horváth Ádám-interpretációban 

uralkodó „felvilágosult rendiség”, „erőteljes liberalizmus” értelmezésből egy jogkövető, 

protestáns kisnemes profilját formázta meg, aki politikailag valamelyest liberális, 

                                                
190 VÖRÖS, Adalékok…, 5. 
191 Uo., 32–33. 
192 Uo., 33. 
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gondolkodásában felvilágosult. Feldmájer erősen németellenesnek és kulturális nacionalistának 

tartotta Horváthot, elhatárolódását főként nyelvi alapokon képzelte.193 A költő életének furcsa 

mozzanatait Feldmájer a törvényekhez való viszonyával magyarázta. Mindezzel együtt 

érthetetlenek számára a somogyi inszurgens lázadásról és a Kazinczyhoz írott levelében az 

elszaporodó tolvajlásokról vallott nézetei. Valóban furcsa, hogy a Horváthot ért károk 

jóvátételében már nem is a kártalanításon van a hangsúly, hanem az alapos jogvizsgálaton és a 

büntetésen. Feldmájer szerint alapvetően következetes állásfoglalást tapasztalhatunk Horváth 

esetében, ha a zendülésről írottakat összevetjük levelezésével vagy a Felfedezett titok 

szövegével: a polgári törvényeket garantálni kell, de egyúttal be is kell azokat tartani és 

tartatni.194 Feldmájer jogkövetőnek ítélte Horváth hozzáállását a jobbágykérdéshez, de nem 

liberálisnak és felvilágosultnak, hiszen nem került nála szóba felszabadításuk, vagy a nemesi 

alkotmány kiterjesztése a rétegre – ahogy szóba került ez Somssich Lázárnál, Hajnóczynál vagy 

Széchenyinél.195 

Ha Horváth attól tartott volna, hogy a parasztok általános forradalomra készülnek, akkor 

vajon miért publikálta volna a lázadás buzdításáról szóló éneket? Például a Holmi IV két fontos 

szövegét (157): 

 

Az Insurgens Rablás196 

 

Rajta polgár! a’ szabadság  

Itt van, egy erös igazság  

emberiti a’ rab barmot, 

üzve-dulva lánczot jármat,  

izre-porra ront. 

Botra, fejszére, villára,  

egyet se hagyj virradtára  

a’ki bir nemes jószágot 

aki veres, ’s kék nadrágot  

vagy bugyogót vont. 

Pagnétom ellenállókat  

Öl, globitsom nyit ajtókat 

öreg fejszém lakatokat  

Üt le, likat bont. 

Puska szóra kap karóra,197 

kap jó borra, hat hordóra, 

aki ma nemes vért ont. 

Gombja bomlik a’ kötélnek,  

                                                
193 FELDMÁJER Benjámin, „Pálóczi Horváth Ádám és a liberalizmus”, in Magyar Arión…, 63–73. 
194 Uo., 70. 
195 Uo., 72. 
196 ÖÉ: Somogyi Gyalog Insurgens 
197 ÖÉ: Puska szóra kapj karora 
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kit dagáljja sok kevéllynek  

a’ nyakadra font. 

 

 

a’ nemesség futó marsa – nota A’ nap kerül198 

 

Hajnal derűl – de felszélrül mely halálos óra tseng!  

Puska pattan, ajtó csattan, bot zörög, kard peng. 

Kapsza nemes paripára, ’Soldosink jöttek portára, 

hallod-e mint zeng? 

Ezer pagnétos puskátúl, s két ezer paraszt lármátúl 

Zúg a Helység, harsog az ég, s még a Főld is reng.199 

 

 

2.2.4. Politikai önreprezentáció 

Tari Lujza kutatásai is bemutatták, hogy hányféleképpen pozicionálta magát Horváth. 

Amikor a bécsi udvar ellen lázító versei miatt 1814-ben vizsgálatot indított ellene, a királyhoz 

való hűségét bizonyítandó többek közt e versekkel védekezett: Insurgens Mars, Tul-a-dunai, A 

Magyar Genius (Marsot fujnak, hadba hívnak, Kapj paripára vitéz magyarom!):200 

Utalt arra is, hogy korábban sokakat buzdított a Napóleon elleni felkelésre: „sok megye 

nemeseit buzdítottam fel a gyors inszurrekcióra azon közönségesen Marsoknak nevezett 

harci énekekkel, amelyeket az egyes kerületek számára előre megalkottam és […] 

különböző helyekre idejében szétküldöztem […] az én énekeimet maguk a felnőttek is 

állandóan énekelték.”201  

Ugyanakkor Horváth a 138. genfi zsoltár dallamára hálaadó éneket írt Napóleon 

győzelméről, Te Deum az auszterlici ütközet után címmel. A Dunamellyéki mars (Lóra pajtás! 

Már nincsen más, csak nemesi védelem) a Hajnal derül, de felszélrül… közismert dallamára 

született.  

A nemesi felkelésre buzdító, valamint a győri eseményeket leíró Horváth-versek 

dallamai egy részének mélyebb népzenei háttere magyarázatot adott a sokféleképp használt és 

a 19. században már gyakran följegyzett dallamok műfaji, funkcionális és nyelvterületbeli 

elterjedtségére és eltéréseire is. 

                                                
198 ÖÉ: Fut a’ Nemes (nótajelzés nincs, csak kotta) 
199 ÖÉ: Harsog az ég, zúg a helység, s még a főld is remeg. 
200 Vö. TARI, „»Jön a’ francz nagy lépésekkel…«”, 248. 
201 Uo., 249. 
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A két idézett inszurgens-mars kapcsán mindenképpen érdemes kitérni arra a 

motívumegyezésre, amelyre Csörsz Rumen István mutatott rá. A jelenség egyébként széltében-

hosszában behálózta Horváth életművét: az önidézetek akár a dallamot, akár a szöveget illetően 

átszövik az életművet. A futó mars szövegében a Hajnal derűl, de felszélrül mely halálos óra 

cseng! motívumait eredendően egy ismert 18. század végi katonaénekből kölcsönözte.202 S a 

Holmi negyedik részében a cím mellé oda is írja a dallamegyezést.  

Egy azonos dallamú saját énekről így nyilatkozott: „Ez az ének nóta ama’ régibűl – az 

egész alföldön ismeretesbűl van véve: A’ nap kerűl, hajnal derűl, már a’ szabott óra tseng, de 

a’ mellynek szótagjai nintsenek annyira a’ hang mértékhez alkalmaztatva, mint ennek.” (A 

Magyar Árion második felének jegyzeteiben, 87b az ottani 2. sz. énekre: Lóra, pajtás, már 

nincsen más.) 

Pálóczi Horváth a katonaének képeit, sorait akkor is felhasználta, ha más dallamra írt 

saját verset, például: Rosszúl mértem, már most értem, hogy halálos óra cseng… (Lajos herceg 

halála, ÖÉ, 24. sz. Jénai csata, 1. tétel.) 

2.2.5. A somogyi inszurgensek lázadása 

Somogy vármegyében a francia támadással szembeni magyar nemesi felkelés parancsát 

1800. szeptember 29-én hirdették ki. Ez az esemény – illetve az inszurgensek lázadása –, úgy 

tűnik, meghatározta Horváth hozzáállását az inszurrekció intézményéhez. 

Véleménynyilvánítása privát és nyilvános közegben sem volt konfliktusmentes, ráadásul 

bizonyos nézőpontból a két vélemény homlokegyenest ellentmondott egymásnak.  

A Marcaliban tartott közgyűlés után a nemesség 160 főnyi lovas és 960 főnyi gyalogos 

katonaság felállítását ajánlotta, a lovasságot a nemességből, a jóval nagyobb számú gyalogos 

csapatot – nemesi költségen – parasztokból verbuválták. Önként jelentkezők híján a paraszti 

sorból összeszedett katonákat megkötözve vitték Kaposvárra az október végi díszszemlére. A 

városból kivezető utakat pandúrok őrizték, felkészülve arra az esetre, ha az újoncok szökni 

próbálnának. A beszámolók szerint a vármegye a szervezés ideje alatt kétségbeesetten sürgette 

a hatóságokat, hogy a nagy létszámú csapatot, a felfegyverzett parasztokat mielőbb indítsák 

útnak a nyugati határnál felállított gyülekezőhelyre.203 

                                                
202 CSÖRSZ Rumen István, A kesergő nimfától a fonóházi dalokig: Közköltészeti hatások a magyar irodalomban, 

1700–1800, Irodalomtudomány és kritika. Tanulmányok (Budapest: Universitas Kiadó, 2016), 232–234. 
203 VÖRÖS, Adalékok…, 5. 
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1800. november 8-án hajnalban az elindított gyalogság fél zászlóalja Tapsonyban 

fellázadt, megölte a kísérő német katonákat, s Nagybajomban egyesült a mögötte menetelő 

zászlóalj másik felével. Itt egynapi pihenő után feldúlták, kifosztották és szétverték a 

környékbeli nemesi portákat, helyenként jobbágyokkal egyesülve törtek a nemesi 

udvarházakra. Az irányítás nélküli, spontán szervezett felkelés egyes helyeken az útjukba 

kerülő uradalmi tiszteket is megölte.204 A reguláris katonaság dunántúli egységei néhány napon 

belül leverték a paraszti felkelést, a mozgalom vezetőit kivégezték, mindazonáltal a történtek 

megviselték a dunántúli nemességet. 

Széchényi Ferenc és Inkey Imre alispán (Horváth szabadkőműves barátja) igyekeztek a 

megtorló hangulatot csillapítani, a földesurak kérelmeit visszaadva a mozgalmak még eleven 

részeit elfojtani, egyúttal – állítja Vörös – elejét venni minden olyan vizsgálatnak, amely a 

nyomozás során képes lenne kideríteni a parasztság megyebeli elnyomását.205 Az elfogott 

felkelőket a mesztegnyői volt kolostorban gyűjtötték össze, a főbűnösöket kivégezték, a katonákat 

újra felszerelték és útnak indították a rohonci inszurrekciós táborba. Vörös Károly szerint a 

zendülés mielőbbi elfeledtetése volt a fő cél. Tömeges megtorlásra vagy vizsgálatra (mivel a közeli 

falvakból a parasztok nagy része kompromittálva volt) nem került sor. 

2.2.6. Horváth kártérítési kérelme 

1798-ban a megye határán még Horváth Ádám üdvözölte a főispáni installációjára 

érkező Széchényi Ferencet. Korábbi mecénását azonban az inszurrekció végleg 

szembefordította Horváthtal. Az 1793-ban publikált A legrövidebb Nyári éjszakát az író 

eredetileg Széchényinek ajánlotta volna, ám végül a nádornak dedikálta. Ahogy a 2.1.3. 

fejezetben kifejtettem, kapcsolatuk ezután még évekig fennállt, s csak 1800 körül szakadt meg 

véglegesen, ami arra enged következtetni, hogy az elhidegülés oka az inszurgens-kérdéshez (is) 

kapcsolódik.206 Horváth évek múlva is a tanköltemény ajánlása körüli konfliktussal magyarázta 

elhidegülésüket. 

A vélemény- és érdekkülönbségekre Széchényi is emlékezett. Horváth vizsgálati 

indítványát az a rendi réteg is támogathatta, aki a főispán tekintélyét gyengíteni kívánta. 

Széchényi pártja azonban erősnek bizonyult, az akaratát sikerült véghezvinnie, majd csak egy 

                                                
204 Uo., 6. 
205 Uo., 12. 
206 Vö. Uo., 32. 
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évtized múlva buktatták meg főispánként.207 A Széchényi elleni sérelmek között még akkor is 

említették az inszurgens zendülés leverésekor tanúsított méltánytalanságot.208 

Horváthnak szintén célja lehetett gyengíteni Széchényi hatalmát. A nemesek érdeke a 

belső nyugalom biztosítása volt, akár anyagi veszteségek árán is. A rend megingása a francia 

forradalommal vívott háborúnak e feszült pillanatában ugyanis nagyobb veszéllyel 

fenyegethetett, mint amennyit a pillanatnyi anyagi károk pótlása megért. 

December 4-én maga Horváth is kérvényt nyújtott be az állandó bizottmány (permanens 

deputatio) elé. A bizottmány helyt adott Horváth kérésének, jelentését január 7-én tette meg 

Véssey Mihály szolgabíró aláírásával. A jelentés alapján a házfal és a tető sértetlen volt, a 

bejárati ajtó baltával vagy puskatussal be volt törve, ablakok, üvegek, edények, kályhák voltak 

darabokra törve. Horváth a következő megyegyűlésre kárjegyzéket állított össze. Az 1801. 

január 8-ai, a közgyűlés elé terjesztett levelében az elszenvedett károk legalább részleges 

megtérítését kérte és beadványához mellékelte a házának megtámadásakor elszenvedett károk 

listáját. A következőket írta:  

amennyiben mind az eddig ilyennek talált gonosztevők, mind a későbbi szigorú nyomozás 

után fosztogatás bűnébe vagy egyetértésbe keveredett gonosztevők vagyonából a károk 

arányos megtérítése lehetséges, erről kegyesen történjék gondoskodás. […]209 

hogy ennek a lázadó támadásnak révén bizonyára a földesúri jogokat és az alattvalói 

kötelezettségeket is szét fogják zúzni, nem félvén így hozzányúlni a sarkalatos előjogokhoz 

és az alkotmány talpköveihez, – sőt magukat nyíltan nem császári katonának, hanem ezzel 

egyenesen ellenkező értelemben kurucnak nevezgették; […]210 

A parasztok szóbeszéde mind az eset alatt, mind a már lezajlott rablás után: – hogy nem 

kell reguláris katonaságot tartani, mert ilyen többé a Királyságban nem található, hogy a 

Katonaságnak átadott foglyok [az inszurrekcióba erőszakkal befogott parasztok] a 

franciákkal fognak hazatérni, és hasonlók – annak a jele, hogy a tumultus a jobbágyok 

egyetértésével általános forradalomra célzott, és még ma is […] félni kell, nehogy a láng 

elnyomása és a tüz száraz tápanyagának elhordása után a hamu alatt, otthon, lappangó 

parázs rejtőzködjék.211 

 

                                                
207 Uo., 32. 
208 FRAKNÓI és SÓS, Gróf Széchényi Ferenc…, 263–274. 
209 VÖRÖS, Adalékok…, 14. 
210 Uo., 15. 
211 Uo., 16. 
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Horváth azt kérte, hogy adják ki neki a bajomi statárium iratait. Kérte továbbá, hogy 

mindazokat, akik a felkeléssel a legkisebb mértékben is egyetértettek, azonnal fogják el. Ehhez 

kapcsolódóan kérte, hogy azok ellen, akik egyetértéssel voltak terhelve, nem közönséges 

bűnösök, hanem hűtlenségben bűnösök módjára járjanak el.  

Látható, hogy mekkora különbség volt az itt olvasható hozzáállás és a buzdító 

költemény attitűdje között. Horváth javaslatát követően vita indult meg a mozgalom 

keletkezését nyomozó különbizottság létesítéséről. A vizsgálatot Boronkay táblabíró követelte 

a leghevesebben, s személyében a rendek ki is jelölték a nyomozóbizottság elnökét, tagokként 

pedig Armpruster Imre, Csépán István, Festetics Lajos táblabírákat. 

Mint Horváth Széchényihez intézett leveléből kiderült, a határozatok tervezetének 

Inkey és Széchényi keményen ellentmondtak. A nyomozó bizottság elnöke, Boronkay január 

10-én lemondott tisztéről, s ezzel a bizottság nem folytatta tevékenységét. Inkey 

Széchényihez írott levelére a főispán közölte, hogy nem járul hozzá a lázadás okait vizsgáló 

bizottság kiküldéséhez. Indoklása szerint félő ugyanis, hogy a vizsgálat és a nyomában járó 

megtorlás híre a parasztok között még lappangó szikrából új tüzet gerjeszt, s ez újabb 

mozgalmak felelőssége végül őt és Inkeyt terheli majd. Széchényi utasította Inkeyt, hogy 

azonnal juttassa el hozzá Horváth Ádám beadványát, amely az egész ügyet elindította, a 

Nagybajomban járt bizottság jelentését, illetve azoknak a nevét, akik Inkey előzetes 

figyelmeztetése ellenére is a bizottság kiküldése mellett szavaztak. 

Széchényi értetlensége főként abból fakadt, hogy Horváth miért panaszkodik kárai 

miatt, hiszen Nagybajomban a felesége háza van, aki másokhoz képest alig károsodott, s 

Hunyady gróftól máris 2000 forint segítséget kapott. Széchényi Inkeyhez írott levelében 

írta: nem érti, hogy merészeli Bajom földesurainak jobbágyait vádolni. A gesztus, hogy 

Horváth magát egy sorba emeli Nagybajom földesuraival, s a kevés bajomi tulajdonában 

esett kár ellenére követeli a kártérítést, szintén Széchényi nemtetszését váltotta ki. A főispán 

Boronkaynak írott levelében panaszkodott: az, hogy Horváthnak kára esett, még nem ok 

arra, hogy mindenki ellen vizsgálat induljon.212 

Horváth indítékai felől is tudakozódott Széchényi, s úgy véli, hogy talán népszerűség-

hajhászás, talán az úr és a paraszt közti bizalom megtörése érdekében akar új vizsgálatot. Ilyen 

gyanakvó, és az újabb vizsgálatokat ilyen szilárdan elutasító véleményen volt Széchényi, 

amikor megkapta Horváth levelét január 19-én kártérítési követeléseiről. Válaszlevelet nem 

ismerünk. Horváth Ádám ezentúl nem élvezte Széchényi Ferenc pártfogását. 

                                                
212 Uo., 24. 
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2.2.7. Az utolsó inszurrekció 

Számos induló szövege maradt ránk 1809-ből, amelyek a Napóleon elleni nemesi 

felkelést, a győri csatát beszélték el. S mégis, az inszurrekciós versanyag nem beszél arról, hogy 

az utolsó inszurrekció, az 1809-es győri felkelés hatalmas katonai kudarc volt. Pálóczi Horváth 

Ádám írta a legtöbb verset az alkalomra, s új műveihez korábbi dallamokat illesztett. Az indulók 

egy része már a győri csata előtt is megvolt, vagy használatban lehetett. 

A fent említett marsok mellett ugyancsak felkelésre szólított a Jön Napóleon hadával, 

állj eleibe, törd agyon!213 Szintén Napóleon ellen hív csatába a Tiszamellyéki mars, ekhós 

tárogató című énekében (Bent van már a franc a német térségen? – Régen) és a Túl-a-tiszai 

mars című párbeszédes ének (Francia jön! Lóra, huszár!).214 

A II. József török háborújában vitézkedő „Magyar Lovasságot” poéták sora dicsőítette. 

Ugyancsak számos költemény ünnepelte I. Ferenc francia háborúinak hadi sikereit. A magyar 

bajnoki erények felmutatását gyakran a huszárság kultuszával kapcsolták össze, a vitézi 

toposzok többsége megtalálható e versekben. Számos olyan költemény van, amely az 

országgyűlés kapcsán jelenik meg, s a nemességet az uralkodó iránti hűség kinyilvánítására, 

áldozatkészségének és bátorságának bizonyítására buzdította, mindazonáltal a rendek 

nagylelkűségét és vitézségét ünneplte.215 Hiányoznak viszont az inszurrekciós költeményekből 

a tényleges harci eseményekre, az adott politikai és katonai kontextusra vonatkozó utalások. Ez 

épp a hősök és az emlékezetes tettek hiányából fakadhat. Az 1797., 1800. és az 1805. évi 

felkeléseket ugyanis még hadba vetésük előtt feloszlatta az uralkodó, az 1809. pedig csúfos 

bukással végződött.216 

Kérdéses, hogy az 1809-ei győri inszurgens-vereség kinek a felelőssége volt. Szilágyi 

Márton a nemesi felkelések irodalmi visszhangját elemezve217 kiemelte Kisfaludy Sándor szerepét. 

Kisfaludy megpróbálta megírni a nemesi felkelés történetét: ő a hadvezetés balfogásainak 

tulajdonította a kudarcot, jól argumentált véleménye azonban elsikkadt az ezt képviselni és 

népszerűsíteni képes történeti feldolgozás nélkül. 

Horváthra visszatérve: alighanem szerepkeresésének nyomai fedezhetők fel a változó 

reprezentációban. Alkalmi költőszerep és saját vélemény problémamentesen megfér egymás 

                                                
213 Lásd TARI, „»Jön a’ francz nagy lépésekkel…«”, 252. 
214 Uo. 
215 PORKOLÁB, „Szempontok a francia háborúk…”, 198. 
216 Vö. Uo., 
217 SZILÁGYI Márton, „Kisfaludy Sándor és az 1809-i inszurrekció emlékezete az 1840-es években”, in 

Hagyománytörések: Tanulmányok az 1840-es évek magyar irodalmáról, 201–214 (Budapest: Ráció Kiadó, 

2016), 201–202. 
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mellett közölt szövegeiben. Érdemes megnézni Horváthnak a győri inszurrekcióra írt marsát, 

amelyet a gyalog inszurgenseket buzdító szövegek mellett a Holmiban és az ÖÉ-ben is feljegyzett. 

Itt az előbbit adom közre (195):  

Insurgens Haza Mars218   

 

Jer haza vitéz pajtásom!   

Itt ezen túl nints szállásom   

Rábaközbe szép földünkbe   

Francia rukkol helyünkbe.   

A Napoleon’ nagy karja,   

S hosszú keze úgy akarja.   

 

Lám eleget emberkedtünk:  

De ha Isten nints mellettünk;   

Hogy Győr alatt elszéledtünk,   

A’ sok ellen mit tehettünk,   

Bár ha Pallás vagy Bellona   

Aegis alatt őrzött vólna.   

 

Bezzeg akadtunk czinkosra –   

de jönne tsak a’ Rákosra.   

Sátorát is felforgatnám,   

Agyvelejét eltipratnám;   

Meg tagolnám a gyepszélen;219  

Meg-én-engem’ úgy segéljen.   

 

De ma tsak ugyan menjünk el,  

Az időnek engednünk kell.   

Itt akarki tsákányoljon:   

Szántanom nekem jobb otthon.  

Gyűlölöm az ellenséget,   

Adjon Isten békességet.   

 

Míg az Insurgens haza mars szövege az inszurrekció intézményéhez való 

viszonyulásnak a reprezentatív, hivatalos változatát mutatta meg, addig a személyes 

kommunikáció szűkebb terében megmutatkozhatott a vélekedések és meggyőződések egész 

rendszere. 

Utóbbi szöveg alapvetően közösségi funkciókkal bírt, és a vesztes csata utáni 

vigaszének volt. Ehhez képest a feljebb közölt Az Insurgens Rablás és a’ nemesség futó marsa 

kifejezetten a lázadásra buzdításról szóltak. 

Horváth véleménynyilvánítása tehát nem volt konfliktusmentes, ráadásul bizonyos 

szempontból a két vélemény teljesen ellentmondott egymásnak. A Somogy vármegyei nemesi 

                                                
218 ÖÉ: Haza Mars, a’ Györi futás után. 
219 ÖÉ: gyöp:szélen 



75 

 

inszurrekció parancsa a francia támadással szemben, illetve az inszurgensek lázadása, 

meghatározta Horváth hozzáállását az inszurrekció intézményéhez. Versei az énekléssel együtt 

többféle olvasatot biztosítottak, s az alkalmiság határozta meg a felhangokat: hol a franciákkal, 

másutt a Habsburgokkal szembeni propaganda, hol az úrgyűlölet hatották át a politikai versek-

énekek hangnemét. 

Az ellentmondás még úgy is meghatározó, ha figyelembe vesszük Horváth jegyzetét a 

szöveghez a Magyar Árionban, amely az ének lehetséges interpretálásaival volt kapcsolatos: 

A 6dik énekre: 

[A címhez:] Sajnálnám, ha ezt az éneket valaki balúl magyarázná; utalok hát előljáró 

beszédemre, hogy ezen occasionalis v. alkalmatosságra írt énekek, mind, egy hosszú 

szomorú játék korussai [ld. Magyar Arion 5a I.], melyekben a lantos nem a maga értelmét 

adja elő, hanem azon személlyét, melyet a játékba behoz. Itt egy gyakorlatlan nemes katona 

beszél, akinek otthon tüze-háza, gazdasága van.220 

Horváth tehát az alkalmi verseit egy „szomorú játék” kórusainak különböző hangjaiként 

határozta meg, amelyben az énekes a megformált karakter nézeteit adta elő.  

Az értelmezői megjegyzésben az alkalmi költemények hatásmechanizmusai 

mutatkoztak meg. Többrétegű befogadói közeg megcélzását, legalábbis arra történő kísérletet 

láthatunk a szöveg használati módjaiban. A versszöveg igazodni látszik annak a társaságnak a 

jellegéhez, amelyet megszólított.  

Az ellenvéleményekre készülvén választhatta azt a megoldást, hogy az előszóban 

magyarázatot csatol a szöveghez, amivel reflektál, feloldja és egyszersmind megmagyarázza a 

szöveg kontextusát. A győri inszurrekciós vers kapcsán pedig a versbeszélő, a csatából 

megfutamodott, vesztes nemest identifikálta, annak mondanivalóját legitimálta. Immáron a 

vesztes csata után: „Hogy Győr alatt elszéledtünk, / A’ sok ellen mit tehettünk.” Mindenképpen 

megfontolandó a szerző magyarázata, hiszen ilyenformán indokol(hat)ta a gyanús, cenzúra 

szempontjából problémás és esetenként egymásnak szögesen ellentmondó véleményeket, 

referenciákat.  

Horváth vizsgálati indítványát az a rendi réteg is támogathatta, amelyik a főispán 

tekintélyét gyengíteni kívánta. A rendi ellenzéknek, ahogy Horváthnak is, célja lehetett 

gyengíteni Széchényi Ferenc hatalmát, s így az inszurgens felkelés utáni vizsgálatot pártolták. 

A nemesek érdeke a belső nyugalom biztosítása volt, akár anyagi veszteségek árán is. Amikor 

                                                
220 ÖÉ, 755–756. 
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Széchényi Horváth indítékai felől tudakozódott, úgy vélte, hogy talán népszerűség-hajhászás, 

talán az úr és a paraszt közti bizalom megtörése érdekében akart új vizsgálatot. Széchényi 

gyanúja tehát megalapozottnak tűnik. 
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2.3. Horváth házasságai és gyermekei 

2.3.1. Horváth házasságairól, a kor nemi erkölcséről 

Kováts Sámuel író és prédikátor egy Horváth Ádámhoz írt versét a következőképpen 

kezdte: 

Be nagy boldogság Horváthom! olly feleséggel birni, 

Ki, ha magad nem érkezel, képes verseket írni 

Hogy ilyen feleséggel bírni mit jelenthetett akkor, azt csak rekonstruálhatjuk, és az 

eredményből levonhatjuk magunk következtetéseit, megfogalmazhatjuk magunk 

imperatívuszait. 

Horváth Ádám korabeli botrányhősnek számított. Nőügyei okán is állandó 

beszédtémája volt az irodalmi és helyi nemesi társaságoknak. 1808-ban válás nélkül, ahogy 

mondták „ágytól és asztaltól” költözött külön második feleségétől, és vitte oltár elé Kazinczy 

Klárát, a költőnőt, akiről a fent idézett vers szól. Mindezt megelőzően Zala megyében először 

Horváth Ádámnak és első feleségének Oroszy Juliannának volt házasságbontó pere. A 

válópernek külön érdekessége, hogy Horváth a bírák előtt kézcsókkal búcsúzott a nőtől.221 

A 18. század végén a társadalom felsőbb rétegeiben a nemesség és a polgárság körében 

már találkozhattunk polgári peres válási ügyekkel, a parasztság körében ilyesmire nem is igen 

mertek gondolni. A vallási előírásokra épülő patriarchális nemesi szemlélet egyértelműen 

elítélte a válást, mely jogi nehézségekkel, költségekkel, meghurcolással járt; mindazonáltal a 

házasokat a szégyen és a közvélemény ítéletétől való félelem is visszatartotta. 

Horváth még 1793-ban, a válás évében feleségül vette Sárközy Jusztinát. Jusztina 

unokabátyja, Sárközy István, Somogy vármegyei alispán volt. Horváth debreceni diáktársa egy 

Kazinczy Ferencnek szóló levelében több mint tíz évvel a válás után is neheztelve, indulatosan 

nyilatkozott az egykori barátról: 

Horváth Barátunk Zala Vármegyébe a’ Götsejségen Petri [kere]szturba lakott (melly 

Jószágát ő azért szerzette, hogy második Feleségével együtt laktába botránkozás kövévé 

                                                
221 A válóperről bővebben ld.: NÉMETH László Sándor, „A házi szövetség felbontása, avagy Pálóczi Horváth Ádám 

házassági bontóperének rövid summázata”, Holmi XI, 6. sz. (1999): 748–754. 
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vált, Szoba Leányával azután pedig most emlitett 3dik Feleségével copulation előtt, el 

rejtezhessen némellyek szeme elől) – de még is halni ide vissza jött.222 

Az említett harmadik feleség Kazinczy Klára volt, akit Horváth Ádám szegény, 

többgyermekes családból 1806-ban vett magához és fogadott örökbe abban a hiszemben – és 

itt jön az első nagy, bulváros csavar a történetben –, hogy az ő gyermeke. 

Az 1810-es években Horváth Ádám a Nyugat-Dunántúlon, Nagybajomban és 

Petrikeresztúron élt. Korábbi ambícióihoz képest az aktív irodalmi közegtől elszigetelődött, 

már nem volt részese az irodalmi nyilvánosságnak. Zala vármegyében azonban olyan irodalmi 

kört hozott létre, amely lokális szinten igen jelentős lehetett – erőteljesen hozzájárulhatott a 

regionális irodalmi élet kialakulásához, az új verselési formák elterjedéséhez, a női költészet 

létének elfogadásához. A rövid életű „Göcseji Helikon” Horváth halálával föl is bomlott. A 

költőkör szerzői közül épp Kazinczy Klára kapott lehetőséget arra, hogy a Keszthelyi Helikon 

ünnepségein versét fölolvashassa, s ő az egyetlen, akinek egy verse nyomtatásban is 

megjelenhetett, holott Horváth Ádám többször elküldte Dóczy Terézia, Tuboly Erzsébet, 

Tuboly Rozália verseit is Kazinczy Ferencnek. Azonban Kazinczy nem reagált a versekre.223 

Göcsejbe Tuboly László hívására érkezett. Tubolyt 1795-ben mozdították el Csáktornyán 

uradalmi kormányzói állásából, mivel részt vett a megyei ellenállásban. 

No! Ugy é meg gyóntam, vagy is kipanaszkodtam magamat; – ezt még tőlem igy ritka 

barátom, ‘s talán Tuboly Lászlón kivül egy se hallotta. – Ez a’ derék ember még Spissich 

János idejebeli Barátom, és már az akkoriak közt tsak maga van itt: hallván ezen második 

özvegységemet (mert az első el váló Peremben ő volt a’ Notarius), nem szünt meg 

leveleivel kénszeriteni, hogy jöjjek ide a’ Götsejbe; épittsünk itt ketten egy közös házat, 

mellyben familiánkal együtt meg férjünk, ő neki két Asszony, és Anya Leányin kivül még 

két hajadon van itthon, ama két Poetria, és egy nevendék féjfi, az ő vénségének fija, (a’ 

Barátom nálamnál mintegy öt esztendővel idősebb) nekem pedig tsak egy Leányom, meg 

fértünk vólna egy kettős házban, noha neki itt e’ tájon nagy gazdasága van.224 

Amikor Kazinczy Ferenc a költő feleségről, Kazinczy Kláráról tudakozódott, Horváth 

a következőket írta: 

                                                
222 KazLev XVII, 407–408. Sárközy István Kazinczy Ferencnek, Nagybajom, 1821. február 11. 
223 A Göcseji Helikon költőnőiről bővebben: S. SÁRDI Margit, A Göcseji Helikon költőnői (Budapest: Universitas 

Kiadó, 2002). 
224 KazLev XI, 420. Horváth Ádám Kazinczy Ferencnek, Petrikeresztúr, 1814. június 13. 
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Azt, hogy én második házasságomban is gyermektelen voltam, igen jól hitted; most is igen 

jól hiszed azt, hogy nem vagyok gyermektelen, de Atyának lennem a’ két házasságom közé 

szorúltt rövid időben volt szerentsém, és édesnek érzem azt. […] Kazinczy Klári, a’ kirül 

tudakozol, az én Leányom, ki Téged’ szer felett betsül, ‘s a’ mennyire az imádás embert 

illethet, tsaknem bálványoz: ő lessz nekem tsekélly szerzeményimben egyik örökösöm; 

által irtam már őtet a’ Kazinczy János Familiájábúl magaméba, Testamentmomban is.225 

Későbbi levelében pedig így írt Kazinczynak:  

mert ha elébb meg-tudhattam vólna, hogy nem az ő, a’ kinek én véltem tsak ez előtt 

esztendővel is; (míg az Annya, haldoklásakor tudtomra nem adta) régen feleségemmé 

tettem vólna őtet; megpróbálván amattúl a’ törvényes Divortiumot; másodszer[!] is: – 

Ebbül elképzelheted, mibűl álló lessz a’ Román; a’ mit maga Klári sem tudhat addig mig 

az Atyja él.226 

Nem nyilvánvaló, hogy Klárára utalt-e, amikor a két házasság közé szorult időre céloz. 

De nem árult el pontosabbat Kazinczynak. Gondolhatunk tehát arra, hogy Horváth az eközben 

eltelt időben tudta meg (Klára anyjának halálakor), hogy Klára nem a lánya; azonban ez csak 

feltételezés marad. 

1817-ben Kazinczy Jánosné, Klári édesanyja halála előtt bevallotta Horváthnak, hogy 

Klári mégsem az ő lánya. Így 1818. augusztus 12-én feleségül vette nevelt lányát. A házasság 

célja, hogy Klára jövőjét biztosítsa: „hogy azokban, mellyekben őtet örökösömnek szántam, e’ 

tettemmel is bátorságossá tegyem”. A történet sokadik csavarja, hogy Klára édesapja Kazinczy 

János magyarszékelyi protestáns prédikátor, Horváth Ádám diákkori barátja, kinek bevallása 

szerint szívességet tett lánya nevelésével. 

Természetesen a nevelt lánnyal való házasság még az itt kifejtett zavarba ejtő részletek 

ismerete nélkül is botrányosnak számított, bár a részleteket az irodalomtörténet jótékony 

homálya fedte. A menyegzőn Dukai Takáts Judit egy prózai művel kedveskedett a házaspárnak. 

A már súlyosan beteg Horváth Kazinczyhoz írott leveleinek hangulata melankóliába 

burkolózott: 

Te fiakat szaporitsz; én pedig a’ Szaporodásnak minden reménysége nélkül, házasodom: 

Kazinczy Klarival 12-a Aug. akarok megesküdni.227 

                                                
225 KazLev XI, 418, 421. Horváth Ádám Kazinczy Ferencnek, Hely nélkül, 1814. június 13. 
226 KazLev XVI, 158. Horváth Ádám Kazinczy Ferencnek, Hely nélkül, 1818. szeptember 30. 
227 KazLev XVI, 123. Horváth Ádám Kazinczy Ferencnek, Hely nélkül, 1818. július. 
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Baráti áldásodat tellyes örömmel fogadom. Hogy Isten megadja Klarimban, a’ mit a’ két 

elsőben nem adott, reménylen, ’s van is rá szükségem hajlott időmben.228 

A Klárával kötött rövid házassága után 1820. január 28-án Horváth Ádám meghalt. 

Kazinczy Klárának, özvegyen, férje halála után, a költőkör széthulltával, úgy tűnik, nem volt 

versírásra ösztönző motivációja; a magány időszakából már csak két gyászvers és egy talán 

kikosarazó vers maradt meg a hagyatékban (az egyik gyászverset Kisfaludy Sándor ihletésére 

írta). Özvegysége másfél évtizedét férje hagyatékának rendezgetésével töltötte, életének utolsó 

ismert adata, hogy 1835. március 24-én átadta Döbrentei Gábornak a hagyaték kétkötetnyi 

kéziratát, ajánlva „a Mélt. S Tek. Tudós Társaság vizsgálata alá, hogy őket az örök semmiségtől 

megmentené.”  

* 

Alighanem árnyalatnyi különbség mutatkozott meg a reformkor híres írója, Fáy András 

magánélete és nőkről vallott közéleti szerepe között, mely szerint a nő nem jelenhetett meg a 

társadalomban mint független, egzisztenciával bíró személyiség, életének középpontjában 

ugyanis a férjnek kell állnia. Horváth kapcsán érdemes felidézni Fáy András történetét. A 

történet jól exponálja a korabeli gondolkodást a nemi erkölcsről; és iránymutató abból a 

szempontból, hogy mi számított botrányosnak, és mi az, ami belefért. 

Nem volt ismeretlen tény, hogy Fáy András a reformkor meghatározó prózaírója, 

publicistája, Kossuth lapjának, a Pesti Hírlapnak állandó szerzője közéleti és szépírói 

tevékenysége során is foglalkozott a nőnevelés kérdésével, és az 1810-es években nevelt 

lányaként magához vette Sziráki Zsuzsannát, majd az évek múltával feleségül vette a fiatal 

lányt. A házasságot egyébként gáláns gesztusként értelmezte a közvélemény.229 Völgyesi 

Orsolya tanulmánya230 érzékletesen írta le a kényesebb részleteket Fáy házasságának 

történetéből. 

A tanulmány kitűnő alapossággal elemezte az értelmezési, életrajzírói dilemmákat. A 

visszaemlékezésben az egész történet hátterébe Fáy nővérét, Fáy Zsuzsannát állították 

főgonoszként. A történet szerint Fáy még fiatalkorában beleszeretett egy házukban nevelkedő 

szegény lányba, azonban nővére rávette a lányt, hogy menjen hozzá a helyi tanítóhoz. A 

narratíva szerint ez megviselte Fáyt, és ifjúkori csalódásai indították felnőttként a 

                                                
228 KazLev XVI, 222. Horváth Ádám Kazinczy Ferencnek, Petrikeresztúr 1818. november 5. 
229 Például: KARACS Teréz, „Fáy András megnősülése”, Fővárosi Lapok 153. sz. (1886. Június 3), 1119. 
230 VÖLGYESI Orsolya, „Fáy András »különös házassága«” in Uő, Írók, szerepek, stratégiák, 187–198 (Budapest: 

Ráció Kiadó, 2010). 



81 

 

gyermeknevelésre. Ennek okán vett magához egy veresegyházi kislányt, majd pedig Sziráki 

Zsuzsit. 

A csábító nővér kapcsán érdekes történet Fáy András közeli barátjának, Szemere Pálnak 

beszámolója egy estéről, amelyet a családnál töltött: 

Susie az ölembe, nem az ölembe, hanem, ki kell mondanom, a’ czombomra ült, én 

megöleltem, megcsókoltam ’s ajkaink sokáig némán melegültek, forrottak egymáson, de 

szomjam nem hogy oltatott volna, sőt mind inkább nevekedett és ekkor szám a’ mellyének 

esett, ’s azt ezer csókokkal hintegettem el. Tovább ragadott a’ hév, de nem bátorkodtam, ’s 

csak reszkető néma ajkam mondotta mit akarok, ’s Süsie nyakkendőjével firhangot 

csinálván felettünk, eggyik kezével a’ kebelt megnyitá, ’s a’ bimbó számban vala. Hiszi e 

édes Uram Bátyám, hogy én mind ezen fellobbantások mellett is, mellyeket csonkán és 

hézaggal írok itt, vettem annyi erőt, annyi józanságot magamnak, hogy Susiet 

megvisgáljam, ’s megnézzem ha szerelem e az, erántam égő szerelem, melly vele ezt téteti? 

Vettem, de hinni még sem tudok, az az az eszem nem tud: noha szívem már hiszen. De ez 

a’ pásztoróra ’s az, hogy nem én előztem meg Susiet, hanem ő engemet, bár melly kedves 

volt is, sok, nem tudom, nem akarom ki mondani, mit, gyanítat velem. Azonban ha ezen 

gyanúimat elverhetném, még akkor sem bátorkodnám Susiet megkérni. Ha itthon vagyok 

’s elnézem házunkat, elnézem jövedelmünket, elnézem magamat ’s characteremet, melly 

kevéssel csendesen élni szeret ’s retteg a’ spanyol uraságtól, ’s ha elnézem Gombát is, a’ 

hat lovakat, a’ nagy asztalt ’s azt, hogy Susie még Anyjának is parancsol ’s nem esedez, 

hogy ő ott Dáma, ’s nekem feleség, anya ’s Gazdasszony szükséges – ha ezeket elnézem, 

a’ félelem vesz körül, ’s elhidegülök Susie eránt.231 

Az egész történetet árnyalni látszik Sipos Pál fóti esperes levele, amelyet Fáy 

életrajzírójának, Badics Ferencnek írt.232 A református esperes beszámolója szerint Fáy mint 

szolgabíró Veresegyházán lakott, és gyakran látogatott át Fótra, ahol igen jóban volt az akkori 

lelkésszel, Peterdy Józseffel. A beszámoló szerint itt látta meg Sziráki Juditot, akit az anyja 

engedélyével hazavitt, ám néhány hét múlva megpillantotta Judit testvérét, Zsuzsannát, aki 

„Judithnál formásabb volt”. Juditot hazaküldte, Zsuzsannát magához fogadta nevelt lányként. 

A lány 16–17 éves volt, amikor nevelőapjától teherbe esett, ezért Fáy a lányt Bécsbe 

vitette szülni. Fáy András fia, Gusztáv hároméves volt, amikor Fáy elvette gyermeke anyját. 

                                                
231 KazLev X, 312–313. Szemere Pál Kazinczy Ferencnek, Hely nélkül, 1813. április 15. 
232 KARACS Teréz, „Fáy András házassága. Jegyzetek Badics Ferenc életrajzához” in Teleki Blanka és köre, kiad. 

Dr. SÁFRÁN Györgyi, Magyar Századok (Budapest: Szépirodalmi, 1963), 180–191. 



82 

 

Fáy testvére, László őrjöngve fogadta a házasság hírét, és azzal fenyegette testvérét, hogy 

lelövi, ha belép a házba. 

Karacs Teréz Fáy-életrajza szerint még házasságkötés előtt megszületett a második 

gyermek, akit Fáy, Sziráki Zsuzsi könyörgése ellenére dajkaságba adott, és aki rövid idő múlva 

meg is halt. Az életrajzból úgy tűnik, Fáy titokban akarta tartani a házasságot, és egy Pest 

megyei közgyűlésen szerzett róla tudomást a közvélemény, amikor a lelkészek nyilvánosan 

felolvasták a frissen egybekeltek nevét. 

A jelenlevő Fáy felháborodva rögtön elhagyá a termet, menekült a bámuló, s már őt 

üdvözölni készülő hívataltársai közül.233 

Fáy Nagy Gusztáv néven anyakönyveztette gyermeküket, és évekig nem ismerte el 

törvényes fiaként, azonban 1827-ben, egy ingatlanátíratási dokumentumon már a Fáy Gusztáv 

név szerepelt.234 

Végrendeletében arról határozott, hogy felesége Pestről költözzön fiához gombai 

birtokára. A nagy kérdés, hogy Fáy vendégköre, barátai mit tudtak és miként vélekedtek arról, 

hogy nevelt lányával élt együtt, s gyermeke is született tőle. Ahogy Völgyesi Orsolya írta: erről 

megbízható forrás nem áll rendelkezésünkre. A későbbi levelezéséből azonban kiderül, hogy a 

rokonok és barátok magától értetődőnek fogadták el az asszony és a gyermek új pozícióját. 

A reformkor egyik meghatározó politikusa, báró Wesselényi Miklós szintén egy nála 

jóval fiatalabb lányt vett el.235 Lux Anna az 1840-es évek elején betegápolóként került 

Wesselényi mellé, majd 1845-ig vadházasságban éltek, míg néhány héttel gyermekük születése 

előtt Wesselényi Miklós törvényesítette a kapcsolatot.236 

2.3.2. A nagygörbői kapcsolat 

Az alkalmi versek helyszíneiből látható, hogy Horváth folyamatosan úton volt: akár a 

negyedik Holmi szövegei alapján, akár az életrajzi kontextusokból, levelekből, 

személymegnevezésekből kirajzolódik, hogy a földmérői munkák mellett jogi munkákat kapott 

ugyanabban a régióban, ahol mérnöki munkáját végezte, s egyszerre, ugyanezen tehetős 

                                                
233 MTAK Kt. Ms 10.059 (Karacs Teréz Badics Ferencnek, Karacs Teréz Fáy Andrásról, 18–19.) 
234 VÖLGYESI, „Fáy András…”, 193. 
235 A témáról részletesen írt: SZILÁGYI Márton, „Egy rangon aluli házasság társadalmi környezete: Wesselényi 

Miklós házasságának egykorú megítélése”, Századok 153, 3 (2019): 541–562. 
236 Uo., 197–198. 
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körökben reprezentatív költői szerepében is igen népszerű volt. 1790-ben Budán őrizte a 

koronát bandériumi tagként. 1791-ben bejárta Pozsonyt, Regensburgot és Bécset.237 Mivel első 

nejétől Oroszi Juliannától nem volt gyermeke, protestánsokként, 1793-ban már nem volt 

akadály a polgári rendtartás szerinti törvényes elválás. Oroszi Julianna lakhelye akkor a Zala 

vármegyei Balatonfüred volt, így a válóperre Zalaegerszegen került sor. 

Dóber Viktor nagygörbői plébános és helytörténész 1994-ben megjelent dolgozata238 a 

kritikai kiadás és a Horváth-szakirodalom számára is ismeretlen adatokat közöl. A szöveg a 

Somogy megye múltjából című évkönyvben jelent meg, és egészen meglepő, hogy kiesett a 

szakirodalom látóteréből. Ennek oka minden bizonnyal a közölt adatok bizonyításának a 

nehézsége volt. A források egy részének hozzáférhetetlensége miatt egyelőre csak részben 

látom igazolhatónak Dóber adatait. Mivel azonban a kérdést nem érdemes megkerülni, a 

jelenleg levonható tanulságokról számolok be. A helytörténeti cikk első fele Horváthról mond 

el döbbenetes életrajzi adatokat, a második részben egy izgalmas forrást, Patyi Antal plébános 

beszámolóját közli az 1800-as somogyi inszurrekcióról, majd a 18. század végi bajomi-sárdi 

keresztelési és halálozási adatokról ír. Az egymással összefüggő események közül számomra 

főként az első lesz érdekes ebben a fejezetben. 

Dóber azt a meglepő adatot állítja Horváth magánéletével kapcsolatban, hogy a költőnek 

a zalai Nagygörbőn is volt házassági kapcsolata. Dóber beszámolója szerint a nagygörbői 

nemes özvegy, Magyarósi Anna, Hevenyesi Gábor egykori felesége Horváth felesége lett 

Hevenyesi halála után. Hogy Horváth reformátusként hogyan illeszkedhetett a katolikus 

vagyonos közösségbe, az egy nagyívű esettanulmány témája lehet. Horváth 1782-ben vette 

feleségül Oroszi Juliannát, első feleségét, s több mint tíz év múlva vált el tőle, a már idézett, 

nevezetes házasságbontó perben, hogy nőül vehesse Sárközy Jusztinát 1793-ban. 

Dóber idézi és értelmezi azt a lakodalmi verset, amelyet Horváth a mihályfai Forintos 

Boldizsár és Mlinarich Anna lakodalmára írt. Mlinarich Anna annak a Mlinarich Lajosnak a 

lánya volt, aki Horváthnak társa a zalaegerszegi szabadkőműves páholyban, és ha minden igaz, 

akkor Horváthnak komája volt. Mlinarich Lajosról tudjuk, hogy Zala megyei alispán volt, és 

Spissich János mellett vezetője a zalaegerszegi szabadkőműves páholynak. Mlinarich Lajos 

alispánt felfüggesztették állásából a szabadkőművesség betiltása után, Nagygörbőn halt meg 

1802-ben. Spissich János alispán, Kisgörbő egyik ura nem sokkal Mlinarich után hunyt el 1804-

                                                
237 Ld.: A Holmi IV első hét szövege. 
238 DÓBER Viktor, „Ismeretlen adatok Pálóczi Horváth Ádámról, a tapsonyi felkelésről, valamint a bajomi–sárdi 

állapotokról Patyi Antal plébánossága alatt”, Somogy megye múltjából – Levéltári évkönyv, 25 (1994): 151–185. 
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ben.239 A lakodalmat 1791. július 26-án, Anna napkor tartották Nagygörbőben: „’S látd e mit 

nyert a’ Pajtás egy rövid útjával: / Öszve köté Nagy Görböt Anna Mihályfával. / ’S el-lakván 

anna napját tegnap nyolcvan négyen / Ma haza mint feleség nem mint mátka megyen.” A 

lakodalomnak nyoma van a kisgörbői esketési bejegyzések között, a Holmi negyedik részében 

pedig július 27-ei lejegyzési dátummal szerepel a nyolcvannégy fős lakodalom leírása: 

Nagy Görbö 27a. Julii. 1791. Epithaphium. A’ Bander nótájára. Hová lett ditsőséged? 

Zengjétek-ki Grácziák! tsendes muzsikával, 

Mit tesz megint Ámor egy kedves magzatjával? 

Mint tsinált kitsiny Asszonyt egy kis Asszonykából? 

Lucinának tserélni társat Diannából. 

Venus rósa koszorut ad Rosaliának 

Ő azt Szent Anna napján fel teszi Annának 

Klára volt segítsége a’ koszorúzásban, 

Ezekben bizodalma több lévén mint másban. 

De neki készül Judith, a’ Márs felesége, 

Nem úgy ‒ úgymond ‒ Annának más az ékessége, 

Leszedi ’s visszaadja szűz koszorújának 

Rósáit a’ mosolygó két kis asszonykának, 

Le is tevé ama’ szűz koszorút fejéből, 

Juno esthajnala lett Anna’ estvéjéből 

Rosáliát sem Klárát nem hív már Mátkának, 

Mert Cziprus Boldizsárt ád Mátkául Annának. 

’S látd e mit nyert a’ Pajtás egy rövid útjával: 

Öszve köté Nagy Görböt Anna Mihályfával. 

’S el-lakván anna napját tegnap nyolcvan négyen 

Ma haza mint feleség nem mint mátka megyen.240 

A könyvben ezután egy temetési költemény olvasható a Nagygörbővel szomszédos 

Mihályfáról: 

27a. Julii Mihályfán 1791.  

                                                
239 Uo., 155. 
240 Holmi IV, 21–22. 
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Egy szerentsétlenségbe bele hallott sziv. 

Egy asszonyság kértére. 

Bal-szerentse hát valaha lehet e reménylenem, 

Hogy ne legyen olly mostoha holtig kezed ellenem: 

Hogy valaha meg szüntessed néma keserveimet, 

’S haló porba ne temessed idő előtt éltemet. 

Az időnek változása egymást rendre követi, 

A’ kies Nap ragyogása a’ Felleget kergeti; 

Nekem el oszolhatatlan homály fekszik mellyemen, 

Átok és gyógyulhatatlan sebek vannak szivemen. 

Bártsak ollyan irgalmasok vólnátok Boldog Egek! 

Hogy tsak egy órát mint mások. rabok, szolgák s betegek 

Könnybbülne szivem buja ’s levethetné terheit, 

S venné le a’ sors bosszúja rólam súllyos kezeit. 

Igy talán titkolt kínomat szerentének képszeném 

A boldogabbnál magamat boldogabbanak festeném, 

De nekem félelem mind búm mind orvosságom 

Az emlékezet gyötrelem, kín régi jó világom. 

[kotta]241 

A vőlegény: Boldizsár, az a Forintos Boldizsár (1768–1828) volt, akit 1795. május 4-

én alszolgabíróvá választottak, s 1806. április 2-ig töltötte be hivatalát. Apja Zala vármegye 

első alispánja volt, forintosházi Forintos Gábor (1723–1782). Forintos Boldizsár és fivére, 

ifjabb Forintos Gábor, Zala vármegyei főjegyző is szerepelt a zalaegerszegi „A jó tanácshoz” 

szabadkőműves páholytagok között. 

Kisgörbőn tehát az idézett esküvő jogán volt birtokjoga a Forintos családnak. Mlinarich 

Annának mihályfai temetőben található sírján a következő felirat áll: „Ebben a sírban nyugszik 

Tek. Mlinarich Anna, Tek. Forintos Boldizsárnő 6 gyermek felejthetetlen jó édesanyja, született 

1772. jún. 22., megh. 1844. dec. 12. Béke kedves hamvai…”. Ezután még nehezen olvasható 

négy sor áll, Anna 72 évet élt,242 lakodalmakor 19 éves volt. Mellette található Forintos 

Boldizsár sírja, aki 60 évet élt. 

                                                
241 Holmi IV, 22. 
242 DÓBER, „Ismeretlen adatok…”, 154. 
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Az 1789-es kisgörbői keresztelési anyakönyvben olvasható Horváth Ádám és 

Magyarósi Anna első gyermekének a neve, Horváth János Lajos, kinek a keresztszülei: 

Mlinarich Lajos és Boros Teréz.243 Az 1789 előtti anyakönyvek megsemmisültek, mivel a 

kisgörbői paplak leégett, és benne égtek az anyakönyvek is.244 Az nem bizonyítható tehát, hogy 

korábban is született volna gyermeke Horváthnak. A következő gyermeket, Józsefet ugyanezek 

a komák vitték keresztelni 1794. március 20-án.245 Ha mindez igaz, akkor már a Sárközy 

Jusztinával kötött házasság után vagyunk Horváth párhuzamos életében, helyileg 

Nagybajomban.  

Dóber nem számolt be a Judita nevű gyermekről, akit Fekete János és a keresztnévvel 

nem jelölt Lubinczka családnevű keresztanya kereszteltek 1796-ban.246 1799. augusztus 24-én 

pedig Horváth Franciska Teréz nevű gyermeküket vitte keresztelni Horváth Ádám és 

Magyarósi Anna. A keresztszülők Mlinarich Lajos és Boros Teréz voltak.247 Négy gyermekről 

tudhatunk tehát egy bizonyos Horváth Ádám Kisgörbő térségéhez és Magyarósi Annához 

köthető életéből. 

Horváth a Kazinczyhoz írott levelében is említette Kisgörbőt, amikor Spissich Jánosról 

írt: 

az Anyja [Spissich Jánosnak] Gömöre nevű jó familiábúl való vólt, és bírt Zalában 

Mihályfán egy kis Jószágot, mellyet a’ Leányja most is bir; maga a’ felesége jószágán 

épitett lakást Kis Görbőn, közel az Anyja’ jószágához; a’ felesége Koller Borbála vólt, 

Koller Veszprémi Püspök nevelte; ennek meg lehetős birtokai voltak Soprony 

Vármegyében is Zeke Familia után; de azokat is Barátunk és Felesége mind meg terhelték, 

úgy hogy halálakor már nem egyéb nem vólt, mint az Anyja után Mihályfai és felesége 

után Kis Görbői. […] a’ Görbői és Mihályfai Jószágjok fel szabadúlt; de ellenben nekem 

2500 forinttal adósok maradtak a’ Computusban248 

Dóber hivatkozik a türjei uradalom peres irataira, és írja, hogy közülük sok szól 

Horváthról. A dolgozat vállalt hiányossága, hogy az iratokat ezidáig nem sikerült 

feldolgoznom, azonban a részletesebb zalaegerszegi levéltári kutatás, reményeim szerint, 

lehetővé teszi majd a témában való alaposabb elmélyülést. 

                                                
243 „Familysearch” elérés 2020. 03. 25., https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-V7HS-8?cc=1743180 
244 DÓBER, „Ismeretlen adatok…”, 152. 
245 „Familysearch” elérés 2020. 03. 25., https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-V7HH-H?cc=1743180 
246 „Familysearch” elérés 2020. 03. 25., https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-V7HP-6?cc=1743180 
247 „Familysearch” elérés 2020. 03. 25., https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-V7H3-T?cc=1743180 
248 KazLev, XII, 3–4. Horváth Ádám Kazinczy Ferencnek, Hely nélkül, 1814. augusztus 3. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-V7HH-H?cc=1743180
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-V7HS-8?cc=1743180
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-V7HP-6?cc=1743180
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-V7H3-T?cc=1743180
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Dóber további adatai szerint Hevenyesi Gábor 1785-ben még 400 forint kölcsönt vett 

fel, halála tehát csak ez után következett be. Dóber itt szintén a peres iratokra hivatkozik, és 

ismerteti, hogy Hevenyesi Gábor Magyarósi Annát vette feleségül, majd Hevenyesi halála után 

kezdett kapcsolatot Horváthtal. Dóber nem tudja megállapítani Hevenyesi halálának idejét, de 

bizonyosan 1785 és 1789 közé datálja.249  

Van rá esély, hogy a költő Horváth Ádám bérelt földeket a tihanyi bencések és a türjei 

premontreiek területein, s ő maga gazdálkodott ott. A Vallási Alaptól bérelhette a türjei 

premontrei prépostságot. A Dóber által hivatkozott zalaegerszegi levéltári források szerint már 

1787-ben tiszttartóként szerepelt Türjén.250 Kérdéses, hogy a költő Horváth Ádám volt-e a 

gondnok, aki Tichy Izidor prépost halála után a türjei prépostság leltárát elkészíti. 

A zsákokba csomagolt mintegy 20 000 forint készpénzt a zalavári apát és a csornai prépost 

jelenlétében egy ládába zárták és annak kulcsát Horváth Ádám gondnok vette át. […] 

Hagyatékáról Horváth Ádám gondnok készítette el a leltárat július 23-án. […] Új prépost 

választására nem került sor. A hradischi apátságot ugyanis a császári rendelet már korábban 

feloszlatta. Ez a sors várt a türjei prépostságra is, mely ugyan túlélte az atyaapátságot, de 

még Tichy prépost halála évében, 1785 decemberében az ő sorsa is megpecsételődött.251 

Tehát a részletesebb életrajzi feltáráshoz a továbbiakban elkerülhetetlen az előbb idézett 

levéltári anyagok alapos vizsgálata. 

Ha a költő Horváthról van szó, akkor az egyházi birtokok felosztásának története és a 

Vallásalap intézménytörténete lesz iránymutató abban, hogyan kerülhetett Horváth bérlőként a 

türjei uradalomhoz. Amikor II. József feloszlatta a szerzetesrendeket, ezek ingóságait, 

könyvtárait, egyházi felszerelését a császár részben központi raktárakba gyűjtötte össze, 

részben elárvereztette. A befolyt összegből és szerzetesek ingatlanaiból létesítette a 

Vallásalapot, s ebbe olvasztotta bele a Cassa parochorumot. Innét kapták kongruájukat a gyenge 

javadalmú plébánosok. A császár ebben az újraszervezésben maga szabta meg, hogy „az új 

plébániákon a plébánosnak hány széke, kése, kanala, villája legyen”.252 

                                                
249 DÓBER, „Ismeretlen adatok…”, 152. 
250 ZML. Prot. 1789. 94. 
251 KOVÁCS Imre és GYIMESI Endre, A türjei Premontrei Prépostság története, Zalai gyűjtemény 32 (Zalaegerszeg: 

Zala Megyei Levéltár, 1991), 145. 
252 HERMANN István Egyed, A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig, Dissertationes Hungaricae ex 

historia Ecclesiae 1 (München: Aurora, 1973). A témáról bővebben: CSORBA László, A vallásalap „jogi 

természete”: Az egyházi vagyon problémája a polgári átalakulás korának Magyarországán 1782–1918, Az ELTE 

BTK Művelődéstörténeti Tanszék Kiadványai 2 (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Művelődéstörténeti Tanszék, 1999). 
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Dóber szerint már 1789-ből található adat arról, hogy Horváth gyakorolta birtokjogait 

Nagygörbőn. Horváth Antal nevű jobbágy ugyanis a megyénél panaszolta, hogy földesura 

Horváth Ádám robotra rendelte, egy fa kivágásakor azonban a fa a lábára dőlt, amelytől 

megnyomorodott. A jobbágy a megyét kérte, hogy figyelmeztessék urát, hogy a robot alól 

mentesítse, valamint életfogytiglani ellátást biztosítson neki. A bírói válasz szerint mivel a 

baleset a jobbágy gondatlanságából történt, követeléseit visszautasítják, urát nem kötelezik a 

robot alóli mentesítésre.253 

Dóber a periratok közül az 1791. február 22-én keltezett követelésre hivatkozik még. A 

perirat szerint Miskey József táblabíró, a Hevenyesi család rokona, nagygörbői birtokos a 

zalaegerszegi gyűlésen követelte, hogy néhai Hevenyesi Gábor és Magyarósi Anna lánya, Anna 

gyámjait, vagyis anyját és mostoháját tiltsák el a családi birtok kezelésétől.254 1796-ban maga 

az árva, Anna kérte fel Miskey urat védelmezőjének. 1799. február 19-én pedig még a 

megyegyűlés is foglalkozott a kényes üggyel: Hevenyesi Gábor árváját a gyám, az anya rosszul 

nevelte, sürgős kivizsgálást kértek ellene. A vádak között pénzügyi zavarról is olvashatunk, 

arról, hogy az árva javaival az anya nem takarékoskodott, ráadásul zálogba adta. 1799-ben 

pedig 100 forintos kötelezvényt írt alá Horváth Ádám és Magyarósi Anna. Ez alapján látható, 

hogy már 1788-ban is együtt voltak, mert azóta volt már összesen 3200 forint adósságuk.255 

Ahogyan ez az 1803-as Soós Pál táblabíró úrnak írt kötelezvényben is olvasható volt. Ha a költő 

Horváthról van szó, akkor a dühödt inszurgensek ezután egy évvel, 1800-ban dúlták fel 

nagybajomi házát, és Horváth pénzügyi terhei tehát nagyobbak lehettek, mint az a nagybajomi 

házának kárjegyzéke alapján gondolható.  

Hogy 1801-ben Magyarósi Anna még mindig együtt volt Horváthtal, mutatja, hogy 

1801-ben Hevenyesi Anna, az árva, már az orosztonyi Farkas Gábor hitvese volt, s együtt 

indítottak pert Magyarósi Anna és Horváth Ádám ellen.256 Dóber 1803-ból hozza az utolsó 

forrását, mely szerint 1803-ban Magyarósi Anna azt panaszolta (február 8-ai jegyzőkönyv), 

hogy veje, Farkas Gábor a tél közepén akarta őt a javaiból kivetni, és azt kérte a megyétől, hogy 

az általa hozott saját hozományt és a férjével közösen megszerzett javait térítsék meg, mert 

ezeket első férje végrendeletében is biztosította neki. A jegyzőkönyvből ugyancsak kiderül, 

hogy a görbői telek értéke 5200 Forint.257 

                                                
253 ZML. Prot. 1789. 94. 
254 DÓBER, „Ismeretlen adatok…”, 154. 
255 Uo., 
256 Uo., 
257 Uo., 154–155. 
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Horváth anyagi helyzetét mutathatja, milyen nehezen fizette a megyei adót: 1796. 

március 14-én:  

Nagy Görbei Helységbeliek Horváth Ádám Úrtul a reá esendő adó pénznek bé vételére 

magokat elégteleneknek lenni állítván, könyörögnek, hogy panaszolt Horváth Ádám Úrra 

esni szokott adó pénznek behajtása nélkül is az többi Helységbéliek adó pénze a Nemes 

Vármegye kasszájába bé vétessék. Hogy a szolgabíró ellenőrizze, hogy az úrnak 

személyére, kocsisára, lovaira és árendására mennyi adó esik most és a múlt évre. 258 

Mindeközben kiderült, hogy az előző évre 1795-re kivetett 15 forint adó, Forintos 

Boldizsár jelentése szerint, „fölöslegvaló”-nak találtatott és csak 8 forint 9 krajcárnak kell 

lennie. A fölösleget pedig törtölték a község adójából.259  

A vázolt tézisek bizonyításához az idézett peres iratokat mindenképpen meg kell 

néznem, azonban a versek alapján látszik, hogy Horváth valóban jelen volt a türjei körökben, 

és az keresztelési anyakönyvi kivonatok alapján kirajzolódhat egy életében igen meghatározó 

magánéleti szál. 

Dóber Viktor cikke Horváth Ádám titkos házasságáról sok helyütt következetlen; mégis 

úgy vélem, hogy érdemes részletesen utánanézni, hogy ki lehetett (vagy kik lehetnek) az/azok 

a Horváth Ádám/ok, aki(k)ről az általa felvonultatott adatok szólnak. Az is lehetséges, hogy a 

türjei gondnok és Magyarósi Anna férje két külön Horváth Ádám, és egyikük sem a költő. 

Az egyezés ellen szóló érvek lehetnek még: A türjei premontrei prépostság belső, 

bizalmas ügyben valóban egy református embert vett volna igénybe gondnokként 1785-ben? A 

kisgörbői anyakönyvben szereplő Horváth Ádám – Magyarósi Anna szülőpár házasságban élő, 

katolikus párnak tűnik. A kisgörbői anyakönyvben, sehol nem szerepel a gyermekek 

törvénytelen jogállására (spurius/spuria, illegitim/illegitima) vagy az apa református 

felekezetére vonatkozó megjegyzés (cal. vagy helv. conf.), ami a korban megszokott. A pár 

házasságkötése – ami eloszlatná a homályt – nyilván az 1789-től fennmaradt kisgörbői 

anyakönyvet megelőző időszakban történt. Azonban 1789-ben leégett a kisgörbői plébánia, s a 

korábbi iratok megsemmisültek. Az is érdekes kérdés, hogy van-e nyoma Magyarósi Annának. 

Fellelhető-e róla és a Magyarósi családról valamilyen adat. 

Figyelemre méltó ugyanakkor (s alapjában ez az oka, hogy nem toltam félre Dóber 

cikkét), hogy Pálóczi Horváthnak van Nagygörbőhöz és Mihályfához köthető alkalmi verse, 

ami persze semmit sem bizonyít az egész tézisből. Az iratok hitelességének bizonyítására 
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valamivel több esély volna, ha találnék egy aláírást a periratok között, s összevethetném a költő 

Horváth Ádám aláírásával. 

Dóber 1786-ra vagy valamivel előbbre datálja Horváth Ádám és Magyarósi Anna 

megismerkedését. Horváthnak a Holmi első részében Szent-Gáli vendégség címmel, 1784-es 

dátummal jelent meg verse Veszprém környékéről. Ezt a szöveget Dóber nem említi. Ebben a 

szövegben is szerepelnek Magyarósiak, mellettük a környék elöljáróival. 

Nap-nyúgoti részénn Weszprém’ tájékának 

Nagy hegyek egymásba a’ mint ragadának 

Ligetje ’s berke köztt Szent-Gál határának 

Vadászó erdeje vagyon Diánnának, 

[...] 

Fellyűl az Asztalnál de nap-nyúgott felűl 

Öreg Vitzé-Spánynénk Júnó űltt leg-elől, 

E’ mellett két-felűl, mind kívűl mind belűl 

Töb’ kedves vendége ki-szabott renddel űl. 

Pallás űltt job’-felől a’ Júnó’ Test-vérje 

Tsak közel, hogy egyik kezével el-érje, 

Ez utánn a’ Tzéres’ kalásza’ fehérje, 

A’ kinek Weszprémi Fő-Bíró a’ Férje. 

Az Anyjok Tzibilé űltt osztán Sorjával, 

Haladja a’ többit magas homlokával, 

Férje Baron-Kaj Saturnus formával 

Hát megett suttogott sok szép leányával.  

Mellé Fodor Juli kis Nimfa űltetett, 

Ki mivel virágos kertben neveltetett, 

Nyakába virággal tőltt kosarat vetett, 

Melly virág magával egyűtt szűlettetett.  

[...] 

Az öreg Jupiter (mivel hogy szerette;) 

Ülésit Vénusnak melléje ejtette, 
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Vitzé-Spányunk magát (Junó meg-engedte) 

Vörös vagy-is piros rózsa mellé vette.260 

Veszprém vármegye főbírája ekkor Böröndi József volt: a Holmi második kötetének 

XVIII. verse halálára íródott. A tizedik strófában olvasható Baron-Kaj megnevezésről 

feltételezhető, hogy a Boronkay név változata. Lehetséges, hogy az a Boronkay József, aki az 

1790-es somogyi diétán Somogy megye országgyűlési követe volt.261 

Magyarósi Juli nyoszolyó-leánya 

Ezen Házasságot egy tseppet sem bánnya 

Ez ama’ Neptunus’ egy karikliája 

Piros rózsát mutat mikor nyílik szája. 

[...] 

A’ sótalan ro’s ez most nintsen kalapja, 

De lógg tsizmájának két-felől két tsapja, 

Ki emitt Júnótól a’ szót ’s hírt fel-kapja, 

És a’ mit parantsol Jupiter az Apja262 

A sótlan ro’s Rozsos Antal nevének anagrammája, Horváthnak más verse is szólt hozzá 

a Holmi első részében: (Holmi I. [XXIV.])263 

Hely az asztal-végenn nekem-is adatott, 

Mert ez Orféus-is elő-szollíttatott, 

Hogy mindennel szem-közt űlyjek meg-hagyatott, 

’S én velem Jupiter nótákat fuvatott. 

Egy felől Fő-Biró’ nagyobb Leánykája, 

Tzéresnek már félig meg-értt gabonája, 

Az én Euriditzém űl közel hozzája, 

Ki velem a’ nótát néha mondogályja.  

Mogyorósi Trézsi űltt közel e’ mellett, 

Ki Szűz Dejánirá módjára zőldellett, 

                                                
260 PÁLÓCZI HORVÁTH, Verses kiadványai…, 333–334. 
261 Uo., 818. 
262 Uo., 336. 
263 Uo.; Rozsos Antalról bővebben: PÉTERFFY, Horváth Ádám munkássága…, 85–88. 



92 

 

De szomszédja Faunus Tsoknyai nem kellett 

Ennek mert nagy orra két-rétűnn lehellett. 264 

Az én Euriditzém űl közel hozzája: Eurüdiké Orfeusz kedvese volt a görög mitológiában. 

A kérdés csak az, hogy Horváth mellett a felesége, Oroszi Julianna ült-e. A versben tehát 

Magyarósi Juli és Mogyorósi Trézsi szerepeltek. A Magyarósi család státuszának és 

történetének feltárásához még alapkutatások hiányoznak. A görbői jelenlét végleges 

bizonyítékát vagy cáfolatát a peres iratok vizsgálata, a kutatásba eddig be nem vont kéziratos 

adatok, tartózkodási helyeknek, alkalmi költeményeknek feldolgozása jelentheti. 

                                                
264 PÁLÓCZI HORVÁTH, Verses kiadványai…, 335. 
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3. AZ ESZMETÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEKRŐL 

3.1.1. Újplatonizus, hermetizmus, humanizmus 

Történeti áttekintéssel kívánom megalapozni a 18. századi eszmetörténetről, a lélek 

halhatatlanságáról írottakat, valamint Moses Mendelssohn Phaidón-jának rövid tárgyalásába 

sem foghatnék ezen ismeretek rendszerezése nélkül. 

Ha Platón szövegeinek befogadásáról szólunk, okvetlenül számot kell vetni a ténnyel: a 

klasszikus antikvitás óta a platonikus filozófusok sohasem az eredeti tantételek 

újrafogalmazására, az ahhoz való közvetlen visszanyúlásra törekedtek, hanem arra, hogy azokat 

a fogalmakat egyéb fogalmakkal dialógusba hívják, más tanokkal kiegészítsék. Így a megtoldott 

gondolatmenetek váltak a továbbélő hagyomány magjává.265 Platón recepciójára és a tanait ért 

hatásokra nem kívánok részletesen kitekinteni, a teljesség minden igénye nélkül csupán 

kiemelnék néhány momentumot, amely könnyebbé teheti témám árnyaltabb megértését. A 

platonizmus 18. századi recepciójáig tartó útja egészen hosszú volt.266 Ennek az útnak csak 

néhány érintési pontját emelném ki. Egészen valószínű, hogy a kora keresztény körökre, 

különös tekintettel Pál apostolra nagy hatást gyakoroltak a platóni tanok. Az időszámításunk 

kezdetére datált, úgynevezett közép-platonizmus fogalmazta meg a tanítást, mely szerint a 

transzcendens ideák az isteni értelem fogalmai. A tanítást az esetek többségében Platónnak 

tulajdonították, holott nemigen találni nyomát Platón dialógusaiban. A közép-platonizmusnak 

számos eleme közös volt az újpüthagoreizmussal és a hermetikusokkal, azzal a pogány 

teológuskörrel, amely Alexandriában virágzott, és létrehozta a Hermész Triszmegisztosz nevű 

egyiptomi istenségnek tulajdonított művek korpuszát.267 Később, a harmadik századtól, az 

újplatonizmus a görög gondolkodás átfogó szintéziseként uralta a görög filozófia legutolsó 

korszakát, és hagyományozta ezt a tradíciót a következő évszázadokra.268 

                                                
265 Paul Oskar KRISTELLER, Szellemi áramlatok a reneszánszban (Budapest: Magvető Kiadó, 1979), 75. 
266 Vö. GLOYNA Tanja, „Idee – Substanz oder Begriff? Zum Wandel des Platon-Verständnisses im 18. Jahrhundert”, 

in Platonismus im Idealismus. The Platonic Tradition in the Classical German Philosophy, szerk. MOJSISCH 

Burkhard és SUMMERELL Orrin F. (Berlin–New York: De Gruyter, 2003), 1–18; FRANZ Michael, „Der 

Neuplatonismus in den philosophiehistorischen Arbeiten der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts”, in Platonismus 

im Idealismus. The Platonic Tradition in the Classical German Philosophy, szerk. MOJSISCH Burkhard és 

SUMMERELL Orrin F. (Berlin–New York: De Gruyter, 2003), 19–32; NUZZO Angelica, „Soul and Body: Plato in 

Kant’s Theory of Ideas”, in Platonismus im Idealismus. The Platonic Tradition in the Classical German 

Philosophy, szerk. MOJSISCH Burkhard és SUMMERELL Orrin F. (Berlin–New York: De Gruyter, 2003), 33–58. 
267 KRISTELLER, Szellemi áramlatok..., 78‒79. 
268 Uo., 80. 
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A középkorban a platonikus hagyomány három különálló utat járt be.269 A bizánci 

keleten Platón és az újplatonikusok eredeti művei mindvégig hozzáférhetőek voltak, és 

valószínűleg az antik görög költők és Arisztotelész írásaival együtt érdeklődve forgatták. A 11. 

században Mikhaél Pszellosz ötvözte Platón filozófiáját a Zoroaszternek tulajdonított Káldeus 

orákulum-okkal, illetve a Corpus Hermeticummal, a 14‒15. században pedig Gemiszthosz 

Pléthon igyekezett ismét feléleszteni Pszellosz alapján. Az arabok körében Arisztotelész jóval 

nagyobb népszerűségnek örvendett, mint Platón; utóbbi így kevésbé volt fontos, mint az 

antikvitásban vagy a bizánci középkorban.270 Az arab hagyomány hatására a középkori zsidó 

gondolkodásban is érvényesülhettek az újplatonikus tanok: a Kabbala számos újplatonikus 

vagy más késő antik filozófustól származó gondolatot tartalmazott.271 Mindazonáltal az arab, 

illetve zsidó hagyomány az asztrológia, az alkímia és a mágia okkult tudományait a valódi 

filozófiai és természettudományos ágazatokkal szoros összefüggésben művelte. A római 

antikvitásban jelentősebb szerep juthatott a platóni hagyománynak, mint Arisztotelésznek.272 

Szent Ágoston maga is beismerte, milyen sokat köszönhet Platónnak. A tipikus platonikus 

doktrinák közt az emberi lélek testtelen és halhatatlan természete is hangot kapott Ágoston 

műveiben ‒ szerinte a platonizmus közelebb áll a keresztény tanításhoz, mint bármely más 

pogány filozófia.273 

Noha a platonizmus számos eleme továbbélt a reneszánszban, nem feledkezhetünk meg 

a korábbiaktól eltérő vonatkozásairól, melyek részben a Platón és Arisztotelész értékeivel 

kapcsolatos vitáknak, részben a bizánci gondolkodás és műveltség hatásának tudhatók be. A 

humanisták Platónt görög eredetiben tanulmányozták, és számos dialógust a 15. században 

fordítottak latinra.274 Marsilio Ficinót Cosimo de’ Medici bízta meg Platón és Plótinosz 

szövegeinek lefordításával, valamivel később, 1460 körül Cosimo megvásárolta a Corpus 

Hermeticum egy kéziratát, melynek fordítására szintén Ficinot kérte fel. A felsorolt szerzők 

művei óriási hatással voltak a reneszánsz gondolkodásra és vallástörténetre – győzedelemre 

vitték az újplatonizmust Firenzében. Így az emberi lét dicsőítése a Ficino, Pico della Mirandola 

és Egidio de Viterbo által népszerűvé tett újplatonizmussal új dimenziót kapott, anélkül 

azonban, hogy lemondott volna a keresztény kontextusról. Érdemes hát kiemelni, hogy a 

                                                
269 Vö. HAUG Walter, „Gab es eine mittelalterliche Ästhetik aus platonischer Tradition?”, in Neuplatonismus und 

Ästhetik. Zur Transformationsgeschichte des Schönen, szerk. LOBSIEN Verena Olejniczak és OLK Claudia, 
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reneszánsz platonizmus rendkívüli összetettségében vizsgálandó, nem pusztán a humanista 

mozgalom részeként. Pico della Mirandola egy tételében a Magia és a Kabbala Krisztus isteni 

voltát igazolta.275 Ficinónak és Pico della Mirandolának semmi kétsége nem volt hitük 

helyességét illetően – Ficino megerősítette a kereszténység összhangját a hermetikus 

mágiával276 és a hermetizmussal. Héberül tanult, hogy beavatódjék a Kabbalába, abba a 

kinyilatkoztatásba, ami szerinte megelőzte és magyarázta az Ótestementumot. A platonizmus 

és az arisztotelianizmus szintézisét kísérelte meg, valamint nagy hatású kísérletet tett a Kabbala 

és a keresztény teológia összebékítésére. Bizonyos volt benne, hogy az egyiptomi és ázsiai 

közös kinyilatkoztatások elérhetőek, s azonosságuk, közös eredetük bizonyítható. Ficino 

Platonikus teológia című munkájában hangsúlyozta a lélek halhatatlanságát, ezzel bizonyos 

fokig a tomista álláspontot helyezte vissza jogaiba az averroistával szemben.277 Kristeller a 

misztikusok hagyományára hivatkozott, amikor a Ficino-fordításban a lélek Istenhez való belső 

felemelkedéséről beszélt, továbbá felhívta a figyelmet a világnak a lélek révén megvalósuló 

egységéről szóló tanra, mely a 16. század természetfilozófusaira gyakorolt nagy hatást.278 

Ezen tényezőkből a skolasztikával, az emberről és világegyetemről alkotott középkori 

felfogásokkal való elégedetlenség és egyfajta univerzális hit utáni sóvárgás olvasható ki. A 16. 

században a platóni gondolatok széles körű elterjedésének oka, hogy néhány dialógusa kötelező 

tananyag volt az egyetemi görög kurzusokon és a kor középiskoláiban. Ebben a korban már 

egyes anyanyelveken is megjelenhettek a reneszánsz platonikusok ‒ Cusanus, Ficino, Pico ‒ 

művei; majd francia és olasz nyelven váltak igen népszerűvé. A platóni tanok mellett a 

hermetizmus nézetei is rendkívül aktuálisak voltak a korabeli diskurzusban. 

Giordano Bruno hitt a heliocentrikus világkép mélyen vallásos és mágikus jelentésében, 

ezért fogadta nagy lelkesedéssel Kopernikusz tanait.279 Bruno Hermészt az egyiptomi vallással 

azonosította, ezt tekintette a legősibbnek, következésképp vallási univerzalizmusát az 

egyiptomi mágia szerepére alapozta. Szerinte Kopernikusz matematikusként nem volt tisztában 

az elméletében rejlő mélységgel, azonban Bruno azt az isteni misztériumok hieroglifájaként 

tudta értelmezni.280 Telesio különbséget tett kétfajta lélek között. Empirista volt, amikor az 

alacsonyabb rendű lélekkel foglalkozott, melynek a köznapi funkciókat és tevékenységeket 
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tulajdonította, de a magasabb lélek tárgyalásában a platonikus hagyományt követte. Bruno 

metafizikájában a világlélek gondolatát Plótinosztól kölcsönzte, míg további fontos 

összefüggésekben Cusanust követte.281 Az arisztoteliánus filozófus, Nifo, amikor a lélek 

halhatatlanságát védelmezte, a Phaidónban vagy a Platonikus teológiában kifejtett érveket is 

felhasználta. 1513-ban a Lateráni zsinat elítélte Averroësnek az intellektus egységére 

vonatkozó tanítását, és a lélek halhatatlanságát az egyház hivatalos dogmájaként iktatta 

törvénybe. Kristeller szerint ebben az esetben a platonizmus reneszánsz katolikus teológiára tett 

hatása érződik. Mivel valószínűleg a platonista Viterbói Aegidius javasolta a dogma 

elfogadását, miközben a vezető tomista Caietanus e kérdésben eltávolodva Szent Tamástól 

Pomponazzival egyetértésben úgy vélekedett, hogy a lélek halhatatlansága nem bizonyítható.282  

A trattati d’amore283 irodalma, dialógusok és értekezések különböző formájában és 

platonikus modorban tárgyalta a lelki szerelem természetét, a lélek halhatatlanságát vagy a 

tiszta ideák létezését. Albrecht Dürer már magáévá tette a festészet elméletében azt a Senecánál, 

Cicerónál és Plótinosznál fellelhető újplatonikus gondolatot, mely szerint analógia áll fent a 

művész elképzelései és az isteni teremtő ideái között.284 Épp dolgozatom tárgyalt korszaka, a 

18. század eszméi és művészi törekvései olvasztotta eggyé a poétikával egységes esztétikává a 

vizuális művészetek imént említett elméletét. Botticelli, Raffaello és Michelangelo 

ikonográfiáiban állandó jellegűek a platóni utalások. A 16. század zeneelmélet ‒ mely önállóan, 

a festészethez és a poétikához nem kapcsolódóan élt ‒ nagyjai: Francesco Gafurio, Vincenzo 

Galileo idézték és dicsérték Platónt.285 

Alapjaiban meghatározó hatással volt a platonizmus az orvostudományra, az 

asztrológiai és alkimista elméletre, továbbá a matematikára. A kor tudósai előszeretettel 

használták a püthagoreusok számszimbolikáját, mely a késő antikvitás óta összekapcsolódott a 

platonizmussal, illetve azzal a felfogással, mely szerint a matematikai állítások nem empirikus, 

hanem a priori érvényességgel és állandósággal rendelkeznek. Kepler kozmológiája a 

reneszánsz platonizmusból vette kölcsön a világegyetem matematikai felfogását, a kozmikus 

harmóniára vonatkozó elképzelését és asztrológiában való hitét.286 Galilei nem jellemezhető 

platonikusként, esetében arisztoteliánus, démokritoszi és korábban nem ismert, modern, 16. 
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századi nézetekkel is számolni kell, ám ezek léte nem zárta ki a platonizmust.287 A 17. 

században önálló platonikus mozgalmak létére kevesebb példát találni, mint korábban, ám 

jelenléte egyértelmű volt: Descartes metafizikája fontos elemeket kölcsönöz a hagyományából. 

Spinoza, Leibniz, Kant, továbbá a cambridge-i platonikusok köre: Bacon, Locke, Hume, Boyle, 

Newton a merőben új platóni felfogást alapozták meg.  

3.1.2. Newton és a természettudományos világkép 

A hagyományos alkímia alapelveit, az ásványok növekedését, a fémek 

átváltoztathatóságát, az Elixír létét és a titoktartás kötelezettségét a reneszánszban és a 

reformáció korában sem tagadták – sőt a 18. században is igen sok disputa zajlott ezen 

elképzelések körül. Isaac Newton sem vetette el, sőt gondolkodásában fontos szerep jutott a 

misztikának.288 Az alkímia távlatai azonban az újplatonizmus és hermetizmus lendítőereje 

következtében megváltoztak. Ugyanis krisztológiai jelentésre tett szert az, hogy az alkímia 

képes hozzájárulni a természet munkájához.289 Immár azt állították az alkimisták, hogy 

amiképpen Krisztus feltámadásával megváltotta az emberiséget, akképpen az Opus alchymicum 

biztosítja a természet megváltását. Heinrich Khunrath 16. századi hermetikus a Bölcsek Kövét 

Krisztussal, a „Makrokozmosz Fiával” azonosította; valamint vallása szerint a Kő felfedezése 

föltárná a dolgok igazi természetét, ugyanúgy, ahogyan Krisztus meghozta a mikrokozmosz, az 

emberiség szellemi teljességét. John Dee alkimista, matematikus és enciklopédista biztosította 

II. Rudolf császárt, hogy birtokában van a transzmutáció titka, mely út a világméretű szellemi 

reformhoz. A „filozófus-vegyész” a makrokozmosz-mikrokozmosz megfeleléseket figyelembe 

véve a Föld és az égitestek titkairól alkothatott elméletet. Ahogy Robert Fludd a vérkeringésnek 

olyan kémiai leírását adta, amelyhez a Nap körkörös mozgását vette mintául.290 

Amikor Newton 1679‒1680-ban tanulmányozni kezdte a csillagászati körmozgás 

dinamikáját, a vonzásra vonatkozó „kémiai” elgondolásait alkalmazta az Univerzumra. Az erő 

newtoni felfogását elemezve Richard Westfall arra a következtetésre jutott, hogy a modern 

tudomány „a hermetikus hagyomány és a mechanikus filozófia házasságának eredménye”.291 

                                                
287 ABLONDI Fred, Reading Nature’s Book. Galileo and the Birth of Modern Philosophy, American University 

Studies, Series V Phiosophy 221 (New York: Peter Lang, 2016). 
288 Bővebben: ELIADE, 737‒741. 
289 Uo. 
290 Allan G. DEBUS, The chemical dream of Renaissance (Cambridge: Heffer, 1968), 7, 14‒15. 
291 Richard S. WESTFALL, Force in Newton’s physics. The science of dynamics in the seventeenth century (New 

York: American Elsevier, 1971), 377‒391. 
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Mindemellett Newton kozmogóniája elutasította az anyag és a kiterjedés descartes-i elméletét. 

A karteziánus koncepció ugyanis két teremtő aktust feltételezett: az ősanyag és a mozgás 

létrehozását. Ez a gondolat Arisztotelész filozófiájában is megjelent. Az isteni teremtő 

tevékenységtől megkülönböztette a kozmosz elrendeződésének folyamatát; Descartes-nál ez az 

elrendező erő a fizikai mozgástörvények matematikailag elrendezett rendszere ‒ a Természet. 

Az örvényelmélet a kozmosz létrejöttét mint a természet törvényeinek engedelmeskedő, a 

tudomány eszközeivel magyarázható fizikai folyamatot próbálta leírni. Newton a kiterjedés és 

anyag azonosságának tagadásakor az abszolút tér relatívtól való megkülönböztetéséhez ért.292 

Paracelsus, John Dee, Comenius, J. V. Andreae, Fludd vagy Newton a reneszánsz új-

alkimistáinak reményeit és céljait, a Természet megváltását, az ember tökéletessé tételét egy új 

tudomány módszerével akarták kivitelezni. Törekvéseik a modern tudással karöltve egy 

felekezetek nélküli kereszténységbe illesztették volna a hermetikus hagyományokat, a 

természettudományokat, vagyis az orvostudományt, a mechanikát és a csillagászatot. Ez a 

szintézis új keresztény alkotásnak tekinthető, melyet a platonizmus, az arisztotelianizmus és az 

újplatonizmus korábbi integrációi révén elért eredményekhez lehetne hasonlítani. Kristeller 

szerint ez, a 18. században megálmodott és részben kidolgozott „tudomány” volt a „totális 

tudomány” megszerzésére irányuló utolsó kísérlet a keresztény Európában.293 

Descartes óta mutatkozik igény a földi és égi jelenségek egységes magyarázatára. A 

mechanika, de az egész fizikai világkép egységes kialakítása Isaac Newton két döntő 

fontosságú törvényén alapult: az első mozgástörvénye, valamint a témám szempontjából 

rendkívül fontos egyetemes gravitáció törvénye. Newton egyetemes vonzástörvénye, vagyis az 

univerzális gravitáció törvénye, mely szerint bármely test tömegük szorzatával egyenes, a 

köztük lévő távolság négyzetével fordított arányban vonzza egymást. Ez a törvény biztosítja a 

földi és égi egységet, mert így már azonos módon számolható a toronyból leejtett kő, a Hold, 

vagy akármelyik bolygó mozgása.294 

Newton filozófiájának jelentősége abban állt, hogy megfogalmazta és ezzel hosszú 

időre meg is határozta a természettudomány kutatási módszerét; kitűzte a természettudományos 

kutatás alapvető céljait, és egységes, koherens világképet adott, amelyen az elmúlt három 

évszázad érdemben nem változtatott. Míg a newtoni felfogás elvetette az arisztotelészit, a 

relativitáselmélet és a kvantummechanika módosította a newtonit, ám alapjaiban arra épített. 

                                                
292 VÖRÖS Imre, A természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar irodalomban (Budapest: Akadémiai Kiadó, 

1991), 19‒22. 
293 KRISTELLER, Szellemi áramlatok..., 99‒100. 
294 SIMONYI Károly, A fizika kultúrtörténete. A kezdetektől a huszadik század végéig, Ötödik kiadás (Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 2011), 256‒272. 
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Newton a Principia előszavában kifejtette, hogy a filozófia lényegét a mozgásjelenségekre 

alapuló természetvizsgálatban látja, ebből pedig levezethetőnek tekintette az egyéb 

jelenségeket. Newtontól kezdve az igazság kritériuma már nem valamilyen egyszerű 

alapelvekből való logikus levezethetőség volt, hanem a természetből kiolvasott 

alaptörvényekből levont következtetésekkel való megegyezés, amelyben a döntő szót a kísérlet 

mondta ki.295 Optika című művében a démokritoszi elvet rögzítette, amely szerint a való világ 

tárgyainak változása a szilárd és „elnyűhetetlen” atomok szétválása, társulása és mozgása 

eredményeképpen jöhet létre. Newtonnál az atomelmélet már kvantitatíve megfogalmazható 

program, ugyanis adottak voltak a mozgás törvényei. Ha a részecskék közötti erőhatás 

birtokában vagyunk, a jelenségek mennyiségileg is ismertté válnak. A newtoni világkép a 

mechanikus világkép: erőcentrumokból és azok hatására létrejövő mechanikai mozgásokból áll.  

Leibniz és Huygens a Newton által bevezetett vonzóerőt nem előremutató, hanem 

okkultista fogalomnak tekintették, és a vágyhoz, a szeretethez vagy a vonzalomhoz 

hasonlították. A gravitációs vonzástörvényt Newton nem pusztán hipotézisnek tekintette, 

hanem ténynek, amelynek létét nem lehet nem beismerni, ám az általános tömegvonzás okára 

nem kívánt hipotéziseket gyártani, annak okát megadni nem tudta.296 Newton filozófiai 

rendszere túlmutatott a Naprendszeren, és a világot mint homogén egészet igyekezett 

megmagyarázni.297 A világ szerinte homogén, azaz minden részletében azonos anyagból épül 

fel, amely anyag azonos törvénynek engedelmeskedik; legyen az a Föld felületén, legyen az 

bolygó vagy a Nap.  

A világ jelenségeinek hordozója, a jelenségek ütemének megszabója az abszolút tér és 

az abszolút idő, ehhez képest mi egy relatív teret és időt érzékelhetünk. A newtoni rendszer 

több helyen hivatkozott az isteni beavatkozás szükségességére, mégis a világegyetem 

megindítására korlátozta az isteni tevékenységet.298 Leibniz bírálta Newton felfogását, 

alapjában elvetette az ideát, miszerint a tér Isten szenzóriuma ‒ elképzelhetetlennek tartotta, 

hogy Istennek szüksége volna szenzóriumra. 

  

                                                
295 Uo., 272. 
296 Uo., 273. 
297 Vö. Thomas L. HANKINS, Science and the Enlightenment (Cambridge: Cambridge University Press, 1985). 
298 SIMONYI, A fizika kultúrtörténete…, 274. 
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3.2. A racionalizmus kihívása 

Bíró Ferenc szerint299 Pálóczi Horváth természetszemlélete newtoni alapú volt ‒ nem is 

vitatható, hogy olvasta műveit, erről maga Horváth is beszámolt. Ám Az esztendő utolsó 

éjszakája című, Füreden írt, 1788 utolsó napjára dátumozott versében, Bíró szerint a newtoni 

tételek váltak bizonytalanná. Szerinte Horváth a versben az instabillá vált hit talapzatát 

igyekezett biztosítani, és a meditáció a hit visszaszerzéséért folyt. Véleményem szerint azonban 

sokoldalú, nem kizárólag a „fenntartó kéz” létében való elbizonytalanodásról volt szó. Ennél 

összetettebb kérdéssel van dolgunk. 

Hogy a racionalizmuson, a fiziko-teológián kívül milyen út nyílhatott meg a 

felvilágosodás korában, azt jól mutatja a német pszichológia megszületésének története, és a 

korabeli, 18. század eleji kételyek, az az általános antropológiai szemlélet, amely a 

racionalizmussal szemben megfogalmazott érveket jellemezte. Horváth Ádám maga is wolffi 

mintára írta Psychológiáját. Érdemes hát számot vetni ezzel a hagyománnyal, tekintettel a 

vallási kapcsolódásra. 

A korai felvilágosodás csúcspontja Németországban egybeesett a wolffi filozófia 

elterjedésével. Másfajta, matematikai úton, ésszel igazolható Isten képe jelent meg, amely 

mértékkel teremtette meg a kozmoszt. Ebből a rendszerből eltűnt az istenkép, amelyben a régi 

teológia csak hitt, az istenkép, amely nem hagyta magát definiálni. Ez a kép volt Luther Márton 

és a pietisták istenképe is. Az az istenkép, amely érezhető, de fel nem fogható. Erről bővebben 

még a 3.3 fejezetben írok. 

Ebben a fejezetben elsőként röviden szeretném vázolni a felvilágosodás profiljának 

sokszínűségét, röviden, szinte csak említés szintjén kitérve antropológia és esztétika 

kapcsolatára, a korabeli emberkép antropologizálódására; a vallásfelfogásra, amely a vallást 

mint érzelmet többre tartotta, mint a tudós teológiát. Kitérnék a pietizmus fogalom 

többrétegűségére, illetve a Wolff-féle racionalizmus kereteire. Ebben a részben vizsgálnám a 

korai német felvilágosodás pozitív teológiáját, amelyben a megismerés mint az ontológia döntő 

kritériuma érvényesült. A wolffi erkölcstan és metafizika lényege az emberiség belső 

megváltása az ész természetes fénye által, míg a pietizmus felfogásában az erkölcsiség a hit 

gyümölcse, bizonyítéka a mély és valós hitnek. Wolff távol állt attól, hogy programja magjául 

a bűnbeesésre alapuló univerzális etikát tegye meg, hiszen elismerte: valamennyi ember 

                                                
299 BÍRÓ Ferenc, „Pálóczi Horváth Ádám, Csokonai és Newton”, Irodalomtörténeti Közlemények 77, 6. sz. (1973): 

681. 
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egészséges értelemmel rendelkezik. Ez azonban éppen ellentétes a pietista, a belső élményre 

alapozott individuális megismeréssel. 

E konfliktus tárgyalásában az eszmei környezetnek rövid felvázolásával szót kellene 

ejtenem a hallei pietizmusról és a korai felvilágosodás teológiai közegéről. A locke-i 

szenzualizmus teolgiai közegbe illesztése kapcsán meg kell említenem Johann Franz Buddeus 

nevét, valamint a németországi spiritualista hagyomány emblematikus művét, az Unparteiische 

Kirchen- und Ketzerhistorie-t Gottfried Arnold tollából. Johann Christian Edelmann 

Unschuldigen Wahrheiten című művében számos toposzt átemelt a misztikus, spirituális 

hagyományból. Ő Gottfried Arnoldhoz nyúlt vissza, viszont a hagyomány öröklődése szépen 

nyomon követhető, ahogy ezt a hagyományt Arnold bemutatta Kirchen- und Ketzer-Historie 

című művében. Ezzel a toposzöröklődéssel foglalkozom még a jelen fejezetben. Vagyis azzal, 

hogyan tölti ki Edelmann a vallási misztikus spiritualizmus toposzaival a wolffi racionalizmus 

által szabadon hagyott réseket. 

3.2.1. A korai felvilágosodás korszakolási és fogalmi kérdéseihez 

A felvilágosodás mint a racionalizmus – kizárólag itt használom dolgozatomban a 

racionalizmus fogalmát az ’ész uralma’ jelentésében –, a 17. század végi, 18. század eleji 

eszmetörténetnek meglehetősen egydimenziós jellemzése volna, ha ezt a talán legtöbbet e kor 

körülírásában kopott jelzőt, kiragadva kontextusából, teleologikus fogalomként használva 

próbálnám használni. A német korai felvilágosodás korából kiemelve Thomasius, Wolff vagy 

Gottsched neveit az ész uralmára alapozott kritikai gondolkodás mutatkozhatna korabeli 

szellemi húzóerőnek. Nem gondolom, hogy egy korszakot ilyen kizárólagos fogalmakkal 

lehetne jellemezni, s ezen túl a racionalizmust mint ’az ész uralma’ jelentésében használt 

korleírást nem is kívánom használni.  

Racionalizmus fogalma alatt az empirizmussal szembeni, kontinentális filozófiai 

hagyományú, leibnizi alapú filozófiai módszert értem. Az eszmei sokszínűség már Thomasiust 

továbbolvasva élénk színeket öltött. A fiziko-teológia, a pietizmus antikartezianizmusa, a kor 

nagy német költőjének Barthold Heinrich Brockes300 (1680–1747) etikai horizontú észkritikája, 

                                                
300 Brockes egy versében az Irdisches Vergnügen in Gott című művében: 

„Der Mensch ist ja gelehrt. Wir haben Professores 

In omni scibili, Philosophos, Doctores, 

Wir untersuchen ja die Wirckung der Natur / 

Ergrunden ihre Kraft / und kommen auf die Spur 

Von ihrer Heimlichkeit. Sind das nicht Wunder-Sachen? 
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s természeti istenének szeretete mind a kor élénk eszmei áramlatai. Az esetleges felsorolást 

folytatva azon fogalmak közül szólnék e fejezetben, amely a 18. század gondolkodásának 

megértésénél hasznosak bizonyulhatnak, valamelyest plasztikusabbá tehetik a sokféle korai 

felvilágosodás kitapinthatóságát. 

3.2.2. Az ember reprezentációja – az antropológiai fordulatról 

Ahogy a 17–18. századi lélek- és embertanban, úgy az újdonsült esztétikai diskurzusban 

is kiemelt szerephez jutottak a tapasztalatra és megfigyelésre épülő nézetek és tudományos 

magyarázatok. Megfigyelhető egy hangsúlyáthelyeződés az empirikus tudományosság, az 

„egész ember” megfigyelésére („Lehre für Menschen”).301 Ha a „Psychologia empirica” versus 

„Psychologia rationalis”302 tudományát, ha a testről tapasztaltakat és a lélekről állítottakat, 

(„Anthropologia physica” versus „Anthropologia moralis”)303, a princípiumokat alapul vevő és 

a világi tudást mint adekvát, a materiális létre vonatkozó érvényes tudást („Philosophie der 

Schule” versus „Popularphilosophie”) szembeállítjuk egymással, kitapintható a hiátus a 

tapasztalati tudás és az elméleti, metafizika tárgyköréhez kapcsolható, fogalomalkotás 

között.304 A korabeli empirikus antropológia (pszichológia) és ismeretelmélet (filozófia) is 

igyekezett egy teljes rendszert kidolgozni az ember egészéhez, és arra törekedett, hogy a lélek 

megismerő és érző tehetségei közti, a kogníció és az emóció közti, az objektivitás és az 

                                                
Vortrefflich, wunderbar! Nur eines fehlt daran, 

Daß keiner nicht einmahl dir recht erklaren kan, 

Was Feur, was Wasser sey. Ich muß von Hertzen lachen, 

Daß die gelehrte Welt sich selbst so sehr erhoht, 

Da sie von der Natur und allen ihren Wegen 

Die Ursach nicht, nicht einst das ABC versteht, 

Wie ihre Widersruch’ es selbst vor Augen legen.” 

In Barthold Heinrich BROCKES, Irdisches Vergnügen in Gott, Bestehend in Physikalischen und Moralischen 

Gedichten II. (Tübingen: 1739), 419. 
301 Ernst STÖCKMANN, Anthropologische Ästhetik. Philosophie, Psychologie und ästhetische Tehrorie der 

Emotionen im Diskurs der Aufklärung (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009), 4–8. 
302 Vö. Hans-Jürgen ENGFER, „Von der Leibnizschen Monadologie zur empirischen Psychologie Wolffs“ in 

Christian WOLFF, Gesammelte Werke, Hrsg. von Jean Ecole, Abt. 1. Materialien und Dokumente 31 (Hildesheim: 

Georg Olms Verlag, 1992), 193–215. 
303 Vö. Horst-Michael SCHMIDT, Sinnlichkeit und Verstand: Zur philosophischen und poetologischen Begründung 

von Erfahrung und Urteil in der deutschen Aufklärung (Leibniz, Wolff, Gottsched, Bodmer und Breitinger, 

Baumgarten (München: Fink, 1982). 
304 Vö. Raimund BEZOLD, Popularphilosophie und Erfahrungsseelenkunde im Werk von Karl Philipp Moritz 

(Würzburg: Königshausen–Neumann, 1984); Vö. Lothar von LAAK, Hermeneutik literarischer Sinnlichkeit: 

Historisch-systematische Studien zur Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts, Communicatio 31 (Tübingen: De 

Gruyter, 2003). 
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individualizáló szubjektivizmus közti hierarchiát, ha nem is felszámolja, de legalább 

valamelyest gyengítse.305 

Ugyan közhely, hogy a 18. század végétől beszélhetünk antropológiai fordulatról. 

Innentől beszélhetünk az ember önmagáról mint emberről való gondolkodásának kezdeteiről. 

Azt azonban kevésbé szoktuk szem előtt tartani, hogy a korban nem csupán a filozófiai 

antropológia szemlélete jelentett újdonságot, hanem vele párhuzamosan a fizikai és a biológiai 

antropológia is megjelent a tudományok színterén. E folyamatok nem csupán egyidejűek 

voltak, hanem voltaképpen közös tudománytörténeti alapon is álltak. Ebből következően a 

természettudományos és a filozófiai szemléletváltások közös horizonton is vizsgálhatóak.306 

3.2.3. A vallás mint érzelem – A pietizmus fogalomhasználatához 

Népszerű nézet a felvilágosodás teológiájában a vallást érzelemként tekinteni. Elterjedt, 

illetve újra és újra új formába öntött elv ez, amely markáns vonásokat kölcsönöz a 

felvilágosodás vallásfogalmának és teológiájának. A forrás Johann Joachim Spaldingra 

vezethető vissza, közelebbről is Religion, eine Angelegenheit des Menschen307 című művére. 

Ahogy Fridrich Schleiermacher A vallásról című művében (Über die Religion. Reden 

an die Gebildeten unter ihren Verächtern), úgy Spaldingnál is kiemelt szerepű teológiai 

fogalomként fordult elő az érzelem. Schleiermacher ezt szemlélődésnek és érzelemnek 

(Anschauung und Gefühl)308 nevezte, Spalding elképzelésnek és kedélynek (Vorstellung und 

Gemüt).309 A két fogalom nem feleltethető meg egymásnak, mégis kirajzolódik egy analogikus 

érdeklődés, amely alapján mindketten egyfajta kétpólusú egységként fogták fel a vallást. A két 

különböző mozgalom magja, amelyeket Schleiermacher és Spalding képviselt, megegyezett. 

Schleiermacher teológiájában szemlélődésről és megérzésről beszél (anschauen und fühlen),310 

                                                
305 STÖCKMANN, Anthropologische Ästhetik… 
306 A témában friss szakirodalom a Tudásáramlás munkacsoport kiadványa: GURKA Dezső, szerk., Changes in the 
image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism (Budapest: Gondolat Kiadó, 2019). 
307 Johann Joachim SPALDING, Religion, eine Angelegenheit des Menschen, Hg. JERSAK, Tobbias és WAGNER 

Georg Friedrich (SpKA, I/5) (11797, 21798, 31799, 41806) (Tübingen: Mohr Siebeck, 2001). 
308 Fridrich SCHLEIERMACHER, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern (1799), 

Kritische Gesamtausgabe, 1. Abt, Bd. 2, 185–326 (Leipzig: 1984), 211, 233. 
309 SPALDING, Religion, eine Angelegenheit des Menschen…, 9,15–17 
310 Albrecht BEUTEL, „Eine Angelegenheit des Menschen, Beobachtungen zum Religionsdiskurs“ in Hallesche 

Forschungen Im Auftrag der Franckeschen Stiftungen zu Halle, Hg. Hartmut LEHMANN, Thomas MÜLLER-

BAHLKE, Udo STRÄTER és Johannes WALLMANN, Band 28/1 Alter Adam und Neue Kreatur, Pietismus und 

Anthropologie (Tübingen: 2005), 30. 
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Spalding megismerésről, érzésről, megvilágosodásról és felhevülésről (erkennen, empfinden, 

erleuchtet, erwärmt werden).311 

Spalding a Religion, eine Angelegenheit des Menschen című művében a vallást mint a 

legfelsőbb, legtökéletesebb „regiszter” ránk vonatkozó megismerését írta le. Spalding különféle 

variációkban fogalmazta meg a gondolatot. Az elv szerint, mialatt a szív Istent keresi, vagy az 

ember párbeszédbe kíván lépni Istennel, egy érzelmen keresztül közvetlenné válik Isten 

valóságossága, és ezen érzelem által a lélek örökkévalósága.312 

A tulajdonképpeni különbség Spalding és Schleiermacher gondolkodása között nem a 

valláshoz való viszonyulásukban vagy az érzelmességről mint a vallás esszenciájáról való 

felfogásukban ragadható meg, hanem abban, hogy Spalding Istenről egy hagyományos teista 

felfogásban beszélt, míg Schleiermacher végtelenről, örökké tartóról, illetve a térben véget nem 

érő univerzumról. 

Schleiermacher az univerzum megfigyelését („das Anschauen des Universums”) mint a 

vallás általános és legmagasztosabb formáját definiálta. Azonban a kérdésre, hogy hol látható 

a Mindenható Isten, Spalding és Schleiermacher is hasonlóan válaszolt. Schleiermacher szerint 

a vallás az univerzumban látható. Szerinte az univerzum megfelel a végesnek, és benne a 

végtelen válik láthatóvá („im […] Endlichen das Unendliche sieht”). Így válik láthatóvá minden 

egyedi, mint az egész egy része, minden korlátozott, amely a végtelent testesíti meg („alles 

Einzelne als einen Theil des Ganzen, alles Beschränkte als eine Darstellung des Unendlichen 

hin(nimmt)”). E sorokból egy poetizált, lirizált istenkép olvasható ki. Ez a személyesség és 

líraiság a pietizmus sajátja. 

3.2.4. A pietizmus fogalomhasználatához 

A ma jellemző fogalmi tisztázatlanság a pietizmus fogalma kapcsán visszavezethető a 

17. századra. Az addig szűkebben értelmezett fogalmat – a katolikus kvietizmushoz és a 

református precizizmushoz hasonló egyházjobbító törekvés – Albrecht Ritschl (1822–1889) 

terjesztette ki a református Hollandia kegyességi mozgalmaira, s az egyházias irányzatokon túl 

a szeparatista mozgalmakat és a herrnhuti gyülekezetet is bevonta kutatásába.313 A pietizmus 

                                                
311 Johann Joachim SPALDING, Vertraute Briefe, die Religion betreffend (1784), (SpKA, I/4), Hg. Albrecht BEUTEL 

és Dennis PRAUSE (Tübingen: Mohr Siebeck, 2004), 21. 
312 Albrecht BEUTEL, Eine Angelegenheit des Menschen…, 40. 
313 CSEPREGI Zoltán, Magyar pietizmus 1700–1756, Tanulmány és forrásgyűjtemény a dunántúli pietizmus 

történetéhez, Adattár a XVI–XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 36 (Budapest: Teológiai Irodalmi 

Egyesület, 2000), 9. 
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terminusa alatt Ritschl után ezt a széles körű fogalomhasználatot értették a szakirodalomban. 

F. Ernest Stoeffler már az angol puritanizmust is a pietizmus egy korai, első változataként fogta 

fel.314 S a pietizmuskutatás kánonját adó Johannes Wallmann315 is e felfogásban közelített a 

fogalomhoz, s lényegében az így kialakított kereteket követte Martin Brecht monumentális 

műve316 a pietizmus történetéről. 

Johann Melchior Stenger (1638–1710) erfurti lelkész szerint a pietizmusnak csak a neve 

új, magjai már Luther könyveiben el voltak szórva. Tézise alapján már Kempis Tamás és 

Johann Tauler is pietisták voltak, és általában véve, aki az egyház történetében kegyes életre 

buzdított, az megfelelt a pietizmus fogalmi kritériumainak. Philipp Jacob Spener, „a pietizmus 

atyja”317 összefüggő történeti mozgalomként írta le a pietizmust, amely a lutheri reformáció 

folytatásaként, kiegészítéseként és betetőzőjeként a keresztény tanítás után a keresztény életet 

újította meg.318 Spener szerint a pietizmus Johann Arndttal (1555–1621) kezdődött, nem lépett 

túl az evangélikus felekezetek határain, s minden körülmények között megmaradt az egyházi 

berkekben.319 Tehát a speneri felfogás szerint az elnevezés kevéssé volna alkalmas a későbbi 

„radikális pietizmusként” leírt spiritualista és szeparatista mozgalomra. S e felfogás alapján 

nekem sem kellene használnom dolgozatomban a pietizmus fogalmát, ha Johann Christian 

Edelmann eszmetörténeti jelentőségéről vagy a 18. század végi hazai eszme- és vallástörténeti 

örökségéről értekezem. 

A fogalomhasználat kérdésében igen nagy hangsúly volt azon, ki miben látta a 

pietizmus lényegét. Ritschl a középkori misztikából vezette le ezt a kegyességet, így a világtól 

való elfordulásként interpretálva; ezzel szemben Max Weber felfigyelt a mozgalom szociális 

következményeire a „világi aszkézis” konklúzióinak kapcsán, s ezen analógia folytatásaként 

                                                
314 F. Ernst STOEFFLER, The Rise of Evangelical Pietism (Leiden: E. J. Brill, 1965). 
315 Johannes WALLMANN, Pietismus und Orthodoxie (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010); Johannes WALLMANN, Der 

Pietismus, Die Kirche in ihrer Geschichte 4 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990), magyarul: Johannes 
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Spener und die Anfänge des Pietismus (Tübingen: Mohr, 1986). 
316 Martin BRECHT, Hg., Geschichte des Pietismus I., Der Pietismus vom siebzehnten bis zum frühen achtzehnten 

Jahrhundert (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993); Martin BRECHT, Hg., Geschichte des Pietismus II, Der 

Pietismus im achtzehnten Jahrhundert (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995); Ulrich GÄBLER, Hg., 
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Vandenhoeck & Ruprecht, 2004). 
317 Magyarul megjelent műve: SPENER, Jakab Fülöp, Pia desideria: Egy ébredés gyökerei. Kiad. ASZTALOS Zoltán, 

ford. REJTŐ Mária (Budapest: Primo, 1993). 
318 CSEPREGI Zoltán, Magyar pietizmus 1700–1756…, 10. 
319 Ehhez képest a De antiqua philosophia… nyíltan nem ortodox, hermetikus és spiritualista elemeket illesztett a 

lutheránus teológia rendszerébe, másrészt a humanista tudomány radikális kritikája volt. Magyarul megjelent: 

ARNDT Johann, Johann Arndt az ősi filozófiáról. Szövegváltozatok Carlos Gilly tanulmányával, ford. HANKÓ 

Péter, Fiatal Filológusok Füzetei 3 (Szeged: SZTE Régi Magyar Irodalom és Német Irodalomtudományi Tanszék, 

2013). 
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értelmezte Carl Hinrichs320 történész szociális reformmozgalomként a hallei pietizmust. Az 

olykor merőben ellentétes jegyek a körültekintő fogalomhasználattal is elkerülhetetlenek: a 

pietizmust ugyanúgy jellemezte a világtól való elkülönülés, mint az ahhoz való odafordulás, 

kultúraellenesség és iskolaépítő szemlélet.321 Ezzel a körültekintéssel kell nekem is eljárnom 

dolgozatomban, ha a pietizmus 18. század végi kapcsolódásaihoz közelebb szeretnék kerülni. 

A téma sajátossága miatt nagyobb hangsúlyt kell fordítanom a kor eszmetörténeti 

sajátosságaira, mintsem közelhajolás és vizsgálat nélkül használni az olyan fogalmakat, mint 

spiritualizmus, spinozizmus, racionalizmus. 

A mai pietizmuskutatás322 általában egy tágabb és egy szűkebb értelemben vett 

pietizmus között tesz különbséget. Előbbi kegyességi jelenség, amely a megigazulás helyett a 

megszentelődésre teszi a hangsúlyt, s központi fogalmai a bűnbánat, praxis pietatis, 

krisztuskövetés, mely gyakorlatok a reformáció után változatos formákban váltak fontossá.323 

Mint egy individuális, belsővé tett, a cselekvésben megélt vallásosság párhuzamba állítható a 

puritanizmussal, a methodizmussal, janzenizmussal, quietizmussal és a hasszidizmussal.324 

Emellett a szűkebb értelemben vett pietizmusfogalom azt a vallási reformmozgalmat jelölte, 

amely az 1670-es évektől kezdve előbb az egyházi ortodoxiával, majd a korai felvilágosodás 

racionalizmusával konfrontálódott, s szervezett közösségek alakulásához vezetett.325  

A pietizmust közvetítő egyetemek közül Halle volt a legfontosabb. Az egyetemi rangra 

csak 1694-ben emelkedett hallei akadémia rövid idő alatt a német nyelvterület leglátogatottabb 

alma materévé vált.326 Az egyetem helyének kiválasztásában a Szászországgal folyó rivalizálás 

játszott nagy szerepet, s amikor 1680-ban a magdeburgi hercegség porosz birtok lett Halléba 

hívták Christian Thomasiust (1655–1728). Az egyetem kialakításában pedig az 1691-től 

Berlinben dolgozó Philipp Jacob Spener játszott nagy szerepet, aki már az 1675-ben megjelent 

Pia desideria című művében követelte a teológiai oktatás reformját. S lényegében Spener 

programját valósította meg Halléban August Hermann Francke, aki 1692-től kezdve tartott 

teológiai tárgyú kollégiumokat.327   

                                                
320 Carl HINRICHS, Preußentum und Pietismus, Der Pietismus in Brandenburg-Preußen als religiös-soziale 

Reformbewegung (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1971). 
321

 CSEPREGI, Magyar pietizmus 1700–1756…, 11. 
322 A magyarországi és németországi pietizmus, valamint spiritualizmus kapcsolatainak feltárásában itthon is 

jelentős lépésekről lehet beszámolni. Témám más irányú megközelítése, s munkám terjedelmi korlátai miatt sajnos 

csak megemlíteni tudom e kutatásokat. A magyar szerzők közül főként Szelestei N. László, Font Zsuzsa, Tarnai 

Andor, Csepregi Zoltán, Kardos László, Fabiny Tibor és Nagy Márta munkáit említeném. 
323 CSEPREGI, Magyar pietizmus 1700–1756…, 11. 
324 Uo., 12. 
325 Uo., 
326 Uo., 15. 
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107 

 

3.3. A megismerés mint az igazság fundamentuma – Christian Wolff és 

racionalizmusa a korai felvilágosodás idején 

Christian Wolff az értelmet hagyta meg fő instanciaként és a pozitív vallás támogatója 

volt a deista, materialista és szkeptikus nézetekkel szemben.328 A korabeli egyházi ortodoxiától 

már olyannyira messze állt, hogy számára a hit az értelem tevékenységének eredménye, 

miközben az Isten teremtője az emberi értelemnek. 

Wolff 1679-ben született a sziléziai Breslauban (Wroclaw), evangélikus neveltetésben 

részesült, és 1754-ben halt meg Halléban. Azon munkálkodott, hogy mindent a józan értelem 

alapjaira szervezzen újjá, s e tanok helye már élete során biztosítottnak látszik a német 

egyetemeken. Filozófiájában Descartes és Leibniz nyomában, a konstruktív racionalizmushoz 

tartozott,329 de tanai dogmatikusabbak voltak.  

1720-ban megjelent metafizikája Vernünftige Gadanken von Gott, der Welt und der 

Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt (Megfontolt gondolatok Istenről, világról és 

az emberi lélekről, valamint egyáltalán minden dologról) címmel. Ugyanezen évben 

Vernünftige Gedanken von der Menchen Tun und Lassen, zur Beförderung ihrer Glückseligkeit 

(Megfontolt gondolatok az emberi cselekvésről és nem cselekvésről boldogsága 

előmozdítására) című német etikája. 1721. június 12-én tartott előadásának címe De Sinarum 

philosophica practica (A kínaiak gyakorlati filozófiája) volt. Utóbbi művének megjelenése után 

távoznia kellett a hallei egyetemről. Univerzális jellegű filozófiát írt, amelynek kiindulópontja 

az ész autonómiája és egyetemessége, teológiától való függetlensége.330 Wolff a kínaiaknak 

sem természetes vallást, sem istenmegismerést nem tulajdonított, ateistáknak minősítette őket, 

ugyanakkor határozottan állította, hogy etikájuk és politikájuk példaértékű. 

Wolff számára az önismeret volt az igazság fundamentuma. Az öntudattal azonban 

leértékelődik az igazság isteni garanciája. 1728-ban kiadott átdolgozott metafizikájában, a 

Philosophia Prima, sive Ontologia, Methodo Scientifica Petracta, Qua Omnis Cognitionis 

Humanae Principia Continentur című művében, ez az ontológia már nem a világról és az 

emberi lélekről szólt, hanem az emberi megismerés alapelveiről, mivel az isteni 
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predikátumokról szóló önálló tan hiányában a megismerés lett az ontológia döntő kritériuma.331 

A megismerés analitikussá vált, ám még ennek a megismerésnek is lehetősége volt a 

természetes istenismeretre. Wolff rendszerében az ember annyiban különbözik az Istentől, hogy 

„Isten egyszerre mindent”, az ember pedig csak egyiket a másik után fogja fel, és számára sok 

minden érthetetlen.332 E rendszerben a cél, hogy az emberek ismeretben gazdagabbak 

lehessenek és a teljesség állapotát érhessék el. 

A német metafizika sarokpontja – Leibniz majd Wolff nyomán –, hogy még a lehetőség 

modális fogalma is a gondolkodásban, s így Isten létezésében alapozódik meg. A racionalizmus 

minden elgondolható lény igazságának garanciáját az isteni létezés szükségszerűségéhez 

kapcsolta.333 A probléma azonban ennek felfoghatóságával adódott. Valamely dolog 

ellentmondásmentes lehetőségének megismeréselméleti rekonstrukcióját, vagyis e dolog Isten 

gondolataként felfogott lényegét az emberi megismerés nem vihette végig, hisz az ember 

számára a tényigazságok csak esetlegesek, vagyis részlegesen megalapozhatóak voltak.334 Ami 

Leibniz modalitáselméletének ontológiai változatához képest maradt az az a priori szintetikus 

metafizikának a posteriori analitikus metafizikává alakítása, metafizikai 

fogalommegalapozásnak ismeretelméletbe lépése. 

Christian Wolff latin írásaival elhagyta Leibniz Théodicéeben megfogalmazott 

programját, nem vette már magára a közvetítő szerepét természetes teológia, metafizika és a 

kinyilatkoztatás teológiája között. Az eredeti program, amelyet Wolff Német Metafizikájában 

még együtt tárgyalt, szétbomlott. Filozófia ismeretelméleti és metafizikai megalapozása 

összeegyeztethetetlenné vált. 

3.3.1. Üdvösségmozgalmak szemben a racionalizmussal 

1600 környékén se szeri se száma a különböző üdvösségmozgalmaknak. Nehéz 

elkülöníteni a szenvedélyes misztikusokat, a spekulatív teozófusokat vagy a radikális 

arndtiánusokat, alkalmanként e mozgalmak tanai sajátos heterodoxiában találkoztak egy 

személyben. Nagy vonalakban két irány rajzolható fel, amely a 17. századi németországi 

üdvösség történetében meghatározó: Jakob Böhme és követőinek köre, illetve a radikális 
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arndtiánusok.335 Philipp Jakob Spener a 17. század utolsó harmadának központi alakja volt, akit 

a lutheránus pietizmus atyjának tekinthetünk. Spener egészen szorosan kapcsolódott az 

arndtiánus üdvösségtanhoz, mindazonáltal nézetei által rajzolódtak határozott kontúrjai a hallei 

pietizmusnak. Ahogy a nézetek és eszmék tagoltsága mutatja, a 17. század vallás- és 

eszmetörténetében az egyházközeli üdvösségmozgalmak nem vehetők kizárólagos alapul, 

bármely felekezetté avanzsált eszmei irányzatról beszéljünk is, hanem számot kell vetnünk a 

spiritualizmussal is.336 Spener nem csupán a középkori misztika után mutatott érdeklődést, 

hanem a hermetikus tradíció és a korabeli fanatici iránt is. 

3.3.2. Pietizmus és deizmus kapcsolata a korai felvilágosodásban 

A pietizmus abból a szempontból volt rokon a katolicizmussal, hogy a hitet, ha úgy 

tetszik, annak teljesítményét, milyenségét fontosabbnak tartotta, mint annak eredetét, és a 

kegyelmet a hit erejétől tette függővé. A hit fő elemének a belső aszkézist tartotta, a világot 

pedig olyan helynek, ahol az erkölcs megpróbáltatik, ahol a hitet minden áron szolgálni kell, a 

bűn csábításának ellenállni, azt visszautasítani. Ehhez képest a wolffianizmusban a kozmosz 

transzcendenciája értelmezhető, az ember számára felfogható tény, amelynek megértése 

elképzelhető az ember számára. 

Az üdvözülés és a racionális gondolkodás közötti szakadékot, mely eddig nem volt meg, 

s ezután áthatolhatatlannak tűnt, a morál ásta alá.337 Ekkor találta magát szemben a pietizmus a 

korai német dualizmussal, hiszen a wolffi tan teológiai alkalmazása nem vezetett máshová, mint 

deizmushoz. Pietizmus és deizmus legfőbb célja a személyiség kiteljesítése volt, noha ezután 

ebből csak ellentétek származtak. 

A pietizmus a hit érzésére apellált, a wolffi deizmus az értelemre a spirituális 

megújulásra és „újjászületésre”. Pietizmus és deizmus kapcsolatának mibenléte egyike volt a 

korszak legfontosabb kérdéseinek. Ehhez a dilemmához vezetett vissza a legtöbb szellemi harc 

a felvilágosodás mellett vagy ellen. Ezen a ponton érezhető, hogy a korai felvilágosodás lelki 

válságként is aposztrofálható.  
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Az a valóságfelfogás, amely megismerhetőnek vélte Istent a természet ésszerű 

megfigyelése által, jó előfeltétele volt annak a vallási felfogásnak, amelynek központjában az 

erkölcsösség vezette élet állt. Úgy tűnik, épp a pietizmus magja volt az, amit Wolff fel akart 

adni: a tisztán vallási motívumokra alapozott morál.338 A wolffi erkölcstan és metafizika 

lényege az emberiség belső megváltása az ész természetes fénye által, míg a pietizmus 

felfogásában az erkölcsiség a hit gyümölcse, bizonyítéka a mély és valós hitnek. Wolff egy 

mértékletes élet élvezetére buzdított; a boldogságot ott kereste, ahol azt remélhette: a Földön, 

ami a világok lehető legjobbika. Ezzel ellentétben a pietisták prédikációi – a hipermoralizmus 

részben válasz volt a korabeli erkölcsi laicizálódásra – interpretálhatóak mint puritán, a világi 

szórakozást ellenző rigorózus megkötések. 

A pietizmus és a wolffianizmus ugyanoda lyukadtak ki: „Abwendung von Dogma, 

Hinwendung zur Moral.”339 Schöffler ebben az elfordulásban látta a korai felvilágosodás közös 

találkozási pontját, amely felé eltérő célok, értékek, felfogások és gondolkodásmódok 

fordultak. A wolffianizmus a vallás tanításait akarta a világ törvényszerűségeihez formálni, 

institúciója az értelem, amely morális, mert számára az erkölcsösség és ésszerűség egysége 

logikus tény volt. E rendszerben a filozófia a teológiára való felkészítéssé vált. A pietista 

programban a filozófiaképzésnek kellett a teológia egyetemes reformjához alkalmazkodnia. 

Ennek két előfeltétele volt, amely az 1690-es években teljesült is: az addigi önálló és formális 

logika gyakorlativá és eklektikussá vált, azokhoz a célokhoz igazítva, amelyeket Francke 

kijelölt, valamint e filozófiának metafizikája nem taníthatott Francke biblikusságával ellentétes, 

vagy azt meggyengítő tanokat.340 Thomasius eklektikus logikája Francke számára 

használhatónak bizonyult, noha később Thomasius szembefordult filozófiájának ilyetén 

felhasználásával. 

Wolff racionalista metafizikája megkérdőjelezte Francke reformjának egyetemességét. 

Wolff távol állt attól, hogy programja magjául a bűnbeesésre alapuló univerzális etikát tegye 

meg, hiszen elismerte: valamennyi ember egészséges értelemmel rendelkezik.341 Biblicizmus 

és misszió ezek után szükségtelen pótlékká váltak filozófiájában. Emellett Wolff filozófiájának 

racionalizmusa ellehetetlenítette volna a Francke reformjában az egyetemes érvényre való 

igényt.342 
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A legtalálóbb publicisztikák a wolffianizmus ellen Joachim Lange (Modesta Disquisitio 

Novi Philosophiae systematis de Deo, mundo et homine, Szerény vizsgálódás a filozófia új 

rendszeréről, melyben Istent, a világot és az embert tárgyalják) és Johann Franz Buddeus 

(Bedencken über die Wolffsche Philosophie, Aggályok a wolffi filozófiával kapcsolatban) 

tollából születtek meg. Lange és Buddeus kritikái főként Wolff istenfogalmára vonatkoztak, 

amelyről azt állították, hogy filozófiai fogalom, nem pedig bibliai, s a wolffi fogalomnak nincs 

köze a bűnbeeséshez és a megváltáshoz. Emellett a természetfogalom karteziánus és 

mechanisztikus voltát kritizálták, amely Buddeus felfogása szerint spinozistának tekinthető.343 

Az ortodox lutheránus egyház nyílt kijelentéseket tett a wolffianizmus ellen, miután 

Wolff a Német Etikában leírta, hogy a tiszta értelem működése harmonikus a Bibliában 

kinyilatkoztatott morállal, és a lex naturalaeval, vagyis a kereszténységet értelemvallásként 

aposztrofálta. 

Da nun der Mensch immer zu grösseren Vollkommenheiten fortschreitet, wenn er sein 

Thun und Lassen nach dem Gesetze der Natur einrichtet; so wird durch Beobachtung des 

Gesetzes der Natur das höchste Gut oder die Seeligkeit, deren man fähig ist, erhalten und 

ist dannenhero seine Erfüllung das Mittel, wodurch wir das höchste Gut oder unsere 

Seeligkeit, deren wir auf Erden fähig sind, erlangen. Jemehr also der Mensch von dem 

Gesetze der Natur abweichet, jemehr entfernet er sich von dem höchsten Gute.344 

Wolff kimondta azt, ami a deizmus fő gondolata, hogy az értelem az, ami elkülöníti az 

embert az értelemmel nem bíró állatoktól. És azt, hogy az általános észvallás a 

legtermészetesebb vallás és minden kultusz fölé emelendő. Meg akarta óvni a 18. század elején 

a kereszténységet a rá nehezedő szkeptikus, empirista, deista nyomástól, noha a többség 

ateizmust hallott ki gondolataiból.345 Ugyanígy szólt a kínai moralitás hagyományáról, amely a 

természetes értelmen nyugszik, s felfogása szerint a legrégibb hagyományos vallás a világon. 

A pietista teológia univerzális gyakorlati világmissziót akart, s úgy látta, Wolff a világ általános 

reformációjának gondolatában támadta meg őt. 
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3.3.3. Az értelem mint a hit zsinórmértéke – Johann Christian Edelmannról 

Johann Christian Edelmann (1698–1767) a német korai felvilágosodás teológusa, 

pietista író, akinek pályája egészen különleges úton, a racionalizustól a miszticizmusig vezetett, 

úgy, hogy az 1740-es években, a Moses mit aufgedeckten Angesichte346 című műve megírása 

után ő volt a legismertebb német nyelvű spinozista. Johann Christian Edelmann a teológus 

Johann Franz Buddeus (1667–1729) miatt ment Jenába. Tanárként nagyra tartotta, és tőle akart 

teológiát hallgatni. Buddeus eszmetörténeti szempontból a kor egyik legérdekesebb teológusa 

volt, mivel a lutheránus egyházi ortodoxia és a pietista nézeteket is képes volt kibékíteni a 

Descartes utáni, kortárs filozófiával. Főműve az Institutiones theologiae dogmaticae, amely 

1723-ban Edelmann olvasmányai közé tartozott. Buddeus a deizmus ismerőjeként az első 

német teológus volt, aki megkísérelte az evangélikus teológia kereteit úgy formálni, hogy John 

Locke filozófiáját komolyan vette.347 

Buddeus 1693 óta tanított Halléban filozófiát, amíg 1705-ben ki nem nevezték a Jénai 

Egyetem teológusprofesszorának. Buddeus filozófiai nézeteihez Christian Thomasius állt 

közel, aki Halléban August Hermann Francke eszmei riválisává vált, teológusként viszont nem 

állt a pietisták útjában. Buddeus, Thomasius eszméihez csatlakozva megírta Philosophia 

Ecclectica (Válogatott filozófia) című művét, amely a logikai-filozófiai eklekticizmust 

összekötötte a philosohia Mosaica (Mózesi filozófia) gondolatával. 1702-ben megjelentetett 

Introductio ad Historiam Philosophiae Hebraeorum (Bevezetés a héberek filozófiájának 

történetébe) történetileg világossá tette a fizika kötődését a bibliai kinyilatkoztatáshoz; ezzel 

csatlakozva a Johann Amos Comenius-féle tradícióhoz. Ennek a bibliai fizikának kellett 

biztosítania, hogy elháruljon a filozófiai averroizmus veszélye,348 amelynek fő képviselője 

Spinoza volt, s Buddeus fő ellenfelévé lett. Buddeus vele polemizált Elementa Philosophiae 

Theoreticae (Az elméleti filozófia elemei) és az 1701-ben megjelent Dissertatio de Spinozismo 

ante Spinozam (Értekezés a Spinoza előtti spinozizmusról) című írásában, de főképp 1717-ben 

megjelent főművében, amely a De atheismo et superstitione (Az ateizmus és a babona) címet 

viselte. Ahogy Buddeus összekapcsolta a természetfilozófiát és a bibliai teológiát, az 

tökéletesen illeszkedett és támaszt jelentett a pietista főprogramhoz, indirekt módon kizárta 
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ugyanis a karteziánus, mechanikus természetfilozófiát.349 Így a pietizmus egyetemes 

reformprogramját Buddeus filozófiája nem hogy nem veszélyeztette, hanem segítette. 

John Locke az Értekezés az emberi értelemről című művében350 tárgyalta az érzékelés 

szenzualista és empirista módszerét. A locke-i rendszerben fogalmainknak két lehetséges 

forrása van: az észlelés (sensation) és a megértés (reflexion); a mi fogalmaink tehát a 

tapasztalásból származnak, semmi sem válik értelmezhetővé, amit előtte ne érzékeltünk volna. 

Locke az empirikus elméletével a kartezianizmussal szemben foglalt állást, és ez az 

állásfoglalás egyben elfordulást is jelentett a metafizikától az ismeretelmélet felé. Locke az 

Értekezés az emberi értelemről című munkájában a hit két fajtáját különböztette meg, egyik 

fajtája ennek egy empirista meggyőződésű hit, másik a kinyilatkoztatás általi igazolás. Locke 

tehát természetes bizonyosságot vélt felfedezni a hit igazolására, amely egyfelől értelemre, 

másrészről kinyilatkoztatásra alapozott. Plasztikus megfogalmazása Edward Youngnál: „nature 

is the glass reflecting God, As, by the sea, reflected is the sun”.351 A keresztény racionalista 

Young egyébként épp azon az állásponton volt, hogy a halandó ember az értelme által képes az 

isteni tudást elérni, illetve az isteni állapotot megközelíteni. Edelmann Locke-hoz hasonlóan 

elvetette az innátizmust, a velünk született ideák létezését, ekképpen az elmét születésünkkor 

üres fehér lapként képzelte el.352 

Locke így ír az értelemről: 

Az ész természetes kinyilatkoztatás, mely által a világosság örökkévaló Atyja s minden 

tudás örök forrása közli az emberi nemmel az igazság ama darabját, melyet természetes 

képességeink hatókörén belül helyezett el; a kinyilatkoztatás pedig természetes ész, melyet 

egy sor, Isten által közvetlenül feltárt, újabb fölfedezés bővít ki, amelynek igazsága felől 

az ész kezeskedik, ama tanúságtételek és bizonyítékok segítségével, melyekkel igazolja, 

hogy e fölfedezések Istentől származnak. Úgyhogy aki elveti az észt, hogy így teremtsen 

helyet a kinyilatkoztatás számára, az mind ennek, mind annak fényét kioltja, és szinte úgy 

tesz, mintha arra akarna rávenni valakit, hogy vakítsa meg önmagát, hogy íly módon jobban 

lássa valamely távcsővel nem látható csillag messzi fényét.353  
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Buddeus átvette Locke fogalomhasználatát és teológiájának megerősítéséül használta 

fel, amely szerint a bibliai kinyilatkoztatás egy természetes és ész által felismert Isten ismeretét 

támogatja. Ez a történeti kinyilatkoztatás tehát az ész által megismerhetőnek egy támogató, 

kiegészítő funkciója volt. Buddeus ezzel az értelmet a hit mércéjéül emelte, s épp ez hozta 

később kényszerhelyzetbe a lutheránus teológiát: az 1730-as években már a többség azon a 

ponton kritizálta a lutheranizmust, hogy az vagy észalapú teológia legyen, vagy ne legyen 

teológia.354 Mindazonáltal a problémafelvetés, a deizmus és a pietizmus kettőssége, a 

felvilágosodás történetének vizsgálatától sem idegen. 

3.3.4. Az Unschuldige Wahrheiten és a Kirchen- und Ketzerhistorie toposza 

A német egyházi pietizmus markáns ellenvonulata volt a 17. századból kibontakozó 

mechanizálódó világfelfogásnak és racionalizmusnak. A szeparatista jelleg (az egyháziasságtól 

történő szeparáció) ezzel párhuzamosan jelenlévő irányzat volt, és a misztikus spiritualizmus 

vagy a radikális pietizmus reprezentáns ellenmozgalma volt a korabeli racionalizmusnak a 

szubjektivizmussal és irracionalizmussal. 

A korábbi spiritualista mozgalmakhoz képest a 18. század elején a tanok egy igazán 

markáns racionalizált tendenciával találták szemben magukat, s talán itt ragadható meg a 

korszakban betöltött fő szerepük.  

A radikális pietizmus egy másik jellegzetessége, hogy a vallást az egyéneik 

privátügyévé tette, és ez a felvilágosodás és a politika ügyében is igen jelentős mozzanat volt.355 

A radikális pietizmus törekvése a cognitio dei experimentalis, vagyis egy belső élményre 

alapozott megismerés és Isten megpillantása, ahogy a középkori német misztikából már 

ismeretes volt a Mystische Gotteserfahrung fogalma. A lutheránus istenigazolás elvetése ebben 

gyökeredzett, és ez volt a radikális pietizmus kiindulópontja. 

1699-ben Gottfried Arnold elsőként kísérelt meg egyháztörténetet írni tisztán 

pszichológiai nézőpontból.356 Addig ment, hogy kimondta: a spirituális istenélmény és egyházi 

hit kizárják egymást. Az isteni megélése és a történelmi kereszténység Arnold vélekedése 

szerint két egymással szemben elhelyezkedő hitforma. Csak az unio mystica, az isteni egyesülés 
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lehet valódi, időtlen tartalma a kereszténységnek. Véleménye szerint csak a misztikus teológia 

a valódi teológia, mert az dogmáktól és kultuszoktól mentes.  

Edelmann számára az Arnold-könyv olvasása sorsfordító volt. Az egyház mint egy 

hamis vallás képviselője, s világi entitásként történő bemutatása örökké meghatározó élmény 

maradt neki.357 Arnold munkája legitimálta a spiritualizmust és átütő érveket is kínált mellette, 

vezérfonalként az antik tradíciótól a 17. század végéig a vallási szubjektivizmus mellett. Műve 

fő forrása volt a 18. századi spiritualizmusnak. 

A 18. századi spiritualizmus nem feltétlenül önálló eszmetörténeti jelenségként tűnt fel, 

hanem tekinthető egy régi ezoterikus irányzat variánsának. Az 1732–1742 közötti évek 

Edelmann élettörténetének alighanem legfontosabb évei voltak, noha ebben az időszakban, 

arányaiban jóval kevesebb önálló gondolatot vetett papírra: a több ezer oldalnyi egyházkritikus 

és radikálpietista szöveg, amellyel a protestáns Németországban mint eretnek keltett feltűnést, 

javarészt kompilációk vagy parafrázisok voltak, többek között olyan szövegekből, mint a 

Kirchen- und Ketzer-Historie. A spiritualizmustól való ilyen markáns toposzörökítés más fényt 

vet a radikálpietizmusra, s azt még inkább egyházellenesnek tűnteti fel.  

Edelmann Unschuldige Wahrheiten című műve tizenöt fejezetben tárgyalta a spirituális 

gondolkodás fő kérdéseit dialógusformában.358 A spiritualizmust „Philateus” (az igazság 

barátja) képviseli, a kérdező „Doxophilus” (az Orthodoxus anagrammára utalva), és a 

platonikus dialógusban lépésről lépésre haladnak egy közös ismeret felé. Az irat a lutheránus 

egyház ellen polemizált, az egyházi méltóságok ellen, és a spirituális individualizmus mellett 

foglalt állást. Műfaja klasszikus filozófiai dialógus és reprezentatív 18. századi vallási vitairat. 

A spiritualizmust és a miszticizmust nem az intellektussal védte, noha Edelmann későbbi 

műveiben ezt veszi fő instanciául. 

3.3.5. Megismerés mint élmény 

A tárgyalt korszakban a megismerés vagy a tudás két módon volt hozzáférhető: 

elgondolható volt az autonóm ész alapján, vagy kinyilatkozás által lett, s ebben az esetben 

„kegyelmi adományként volt lehetséges”.359 Egyik elgondolás szerint az emberi ész képes 
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rendelkezni az igazság felett. A másik szerint csak az isteni kegyelmi aktus révén képes a tőle 

eredendően elvont igazság megismeréséhez jutni. 

Spinozánál a megismerés harmadik, legfőbb bizonyosságot nyújtó módja az intuíció.360 

Ennek a bizonyosságnak már nem felel meg módszer, csak belső tapasztalatként írható le: 

„Végül van olyan ismeret, amelyben egy dolgot egyedül lényege által, vagy legközelebbi 

okának megismerése révén fogunk fel.” Spinoza vallásfelfogásában ez a megismerésmetafizika 

nagy horderejű volt: az igazság természete Istenben alapozódik meg, és „minden megismerés 

episztemológiailag és ontológiailag rá van utalva Istenre”.361 Ha Isten szükségképpen 

előfeltételezett kell legyen minden intuitív megismerés számára, s ontológiailag mindenben 

létezik, így Spinoza következtetése szerint „az istenfogalom teljességgel meghatározza a 

megismerést, s hogy a megismerés egyszersmind az egyetlen eszköze Isten észlelésének”.362 

Ha Isten nélkül semmi nem ismerhető meg, akkor nem létezik ennél a filozófiai tudásnál 

nagyobb ismeret. Emellett az abszolút tudás mellett pedig nem marad tér a kinyilatkoztatás 

számára. A kinyilatkoztatás ismeret, amely már teljességgel benne foglaltatik ontológiailag a 

panteizmus, episztemológiailag az abszolútum révén garantált tudásban.363 

Spinoza az ész teológiai elégségességét a Teológiai-politikai tanulmányban írta le, 

amennyiben rámutatott az emberi ész fogalmi részesedésére az isteni szférából.364 A bibliai 

kinyilatkoztatás számára csak egyetlen funkció marad: a törvény. S ezt a vallási törvényt 

Spinoza profán társadalmi szerződésként értelmezi. Mózes pedig az, aki Istennek a zsidókkal 

kötött törvényét meghirdeti és értelmezi, a hébereknél Isten helyettese, helytartója. Spinoza 

szerint ez által a szövetség megfosztatott különlegességétől és társadalmi szerződéssé vált.365 

Szemben Spinoza szabatos érvelésével a kor misztikus irodalma igen gyakran pontatlan. 

Ami talán inkább a rajongó közeg következménye, nem feltétlenül a misztikáé.366 A fő 

metafora, ami reprezentálta irodalmukat: a fényé, az elemenációé, illetve az újplatonikus 

gondolatok, amelyek a logos vagy a sophia fogalmaival álltak kapcsolatban. Ezek a fogalmak 

igen gyakran összekapcsolódtak a kegyelemmel, az isteni igazolással és a megvilágosodás 

élményével. Mind egy felsőbb és bizonyosabb ismeretet biztosítottak a szakrálisról.367 
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A hit általi megigazulás Isten kegyelmének megtapasztalása. Ám a tény, hogy a 

megismerés és megvilágosodás közvetlenül elérhető Isten és ember között, feltételezi, hogy ez 

az ismeret nem adható tovább valamely intézmény vagy médium által, hanem az egy teljesen 

individuális aktus. Mivel az élmény nem kommunikálható, így egy karteziánus, filozófiai 

leírása is kizárt e megvilágosodásnak. A belső megvilágosodás nélkül csak egy profán filozófiai 

ismeretről van szó, amely a megismerés pszichológiai körülményeinek egy formális leírása.368 

Schmidt-Biggemann szerint e vallási tapasztalatnak a kommunikálására tett próba a modern 

profetizmus: a megismert valóság kommunikálhatóvá tétele, a kimondhatatlan kimondása és a 

formális profanizálás elkerülése.369 Luther érvelésében kulcsszerepe volt e pontszerű 

kinyilatkoztatásnak; ahogy az ébredésélményben a pietistáknál, misztikusoknál, janzenistáknál 

és a rajongóknál (fanatici) is.  

Az individuális ébredésélmények közlésre lehetőséget adó általánossága a 

miszticizmusban tűnt lehetségesnek, és a radikális pietizmusban bontakozhatott ki, s adhatott 

megértési lehetőséget Spinoza filozófiájának. 

Wilhelm Schmidt Biggemann szerint mindannyian abból indultak ki, hogy csak az 

isteniben való részesülés, a Teilhabe am Göttlichen kezeskedik a valódi igazságért.370 Ezzel 

együtt jelen volt egy másik módszer, ahol az isteni valósághoz folyamatosan hozzá lehet jutni, 

egy tartós részvételként az isteni tudásban. Ez a katolicizmus és a kálvinizmus fő hagyománya. 

A másik felfogás szerint az isteni valósághoz egyetlen ponton lehet hozzájutni, a 

megvilágosodás kegyelmi aktusa által, egyedüli vagy többszöri egyesüléssel, individuális 

tapasztalat által, ahogyan olvashatjuk Luthernél, Pascalnál, Böhme-nél és a hallei 

pietistáknál.371 Az első nézőpont esetében biztos és állandó a rálátás a valóságra, a másik 

nézőpontot viszont körülményesebb igazságfogalomhoz vezet, amelynek keretei között kell 

vizsgálnunk a heterodox lutheranizmust és spinozizmust, amelyek legkésőbb a késő 

radikálpietizmusban találkoztak. 

Az a valóságfelfogás, amely megismerhetőnek vélte Istent a természet ésszerű 

megfigyelése által jó előfeltétele volt azon vallási felfogásnak, amelynek központjában a morál 

vezette élet állt. Úgy tűnik, épp a pietizmus magja volt az, amit Christian Wolff fel akart adni: 

a tisztán vallási motívumokra alapozott morál. A német korai felvilágosodás jellegzetessége, 

hogy Wolff racionalizmusa és a pietista hit feszült egymásnak, az eszmék, amelyek ekkor 

                                                
368 Uo. 142–143. 
369 Ld. Jakob Böhme. 
370 SCHMIDT-BIGGEMANN, Teodícea és tények…, 138. 
371 Uo. 138–139. 
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kölcsönhatásba léptek egymással: a spiritualizmus, az üdvösségmozgalmak profétizmusa, és 

Edelmann esetében a spinozizmus. A teozofista eszmerendszer, mely úgy tűnik, Jakob Böhme 

tanaihoz vezethető vissza, a 18. században hol a deizmus, hol a miszticizmus eszköztárát 

használta fel. Ez a teozofista tradíció láncszerű recepciójában évszázadokon keresztül nem 

érintette a racionalizmus határait, a 18. században viszont kikerülhetetlenül találkozott vele. 

Jakob Böhme az allegorizált bölcsességhez – a sapientiához – vezető lehetőségként írta 

le a sophiát.372 A sophia, Isten kegyelmet adó szelleme közvetítette a valódi igazságot. A bibliai 

történetek értelmezésében a fogalom lehetővé tette a gnosztikus és újplatonikus gondolatok 

felhasználását, ugyanakkor a tudományos érvelésnek is egyre inkább teret engedett, elég akár 

Leibniz Von der Weisheit című töredékét említeni.373 

A spinozizmus a korai 18. században a szentháromságtanra épülő teológia 

feloldódásában válhatott érthetővé, illetve Edelmann esetleges interpretációjában, elemeiben 

közvetíthetővé. A krisztológia feloldásával viszont a természet vált meghatározóvá a 

kegyelemmel szemben. Ebben a paradigmában Isten személyiségéről beszélni lehetetlenné 

válik.374 

Amikor Christian Wolff nem a teremtő parancsaira alapuló etikai bázist kívánt adni a 

hívőknek, a pietizmussal ment szembe. A pietizmussal, amely a lutheránus egyházi ortodoxián 

belüli alternatív irányzat volt, és nem kívánt elszakadni az evangélikus egyháztól.  

A teozofista tradíció recepciója a 18. században Spinoza filozófiájával kezdett 

párbeszédbe, úgy hogy a racionalizmus kihívása során felmerült kérdésekre igyekezett 

válaszokat találni. A Moses mit aufgedeckten Gesichtben Edelmann az Ótestamentum kritikáját 

írta meg, Spinoza hatására, a racionalizmus eszközével, a történeti analízis léptékében. 

Ambivalencia volt Edelmann teista istenképe és Spinoza deus sive naturája között. Edelmann 

művei jól reprezentálják a hermetizmus, emanáció és miszticizmus keveredését az olyan stabil 

és kerek filozófiai rendszerekben, mint a spinozizmus vagy a wolffi racionalizmus. Edelmann-

nak azt a dualista elképzelését és misztikus megismerését érdemes példaként említeni, a 

későbbiekben esetleg megvizsgálni, amely elképzelés spinozista keretben még mindig a 

radikális pietizmus ismeretelméletével maradt rokon. 

 

                                                
372 Uo., 143–145. 
373 Az igazság kinyilatkozása Gottfried Arnold Kirchen- und Ketzer-Historie című művének gondolati ívében is a 

sophiá-hoz kötődik. Ld. Uo., 149. 
374 Uo., 145. 
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4. A LÉLEK HALHATATLANSÁGÁRÓL A 18. SZÁZAD VÉGI 

MAGYAR IRODALOMBAN 

Pálóczi Horváth Ádám természetfelfogását arra a feltételezésre alapozta a hazai 

szakirodalom, amelyet Bíró Ferenc mondott ki 1973-as tanulmányában.375 Bíró szerint Horváth 

természetszemlélete fiziko-teologiai alapú volt ‒ nem is vitatható, hogy olvasta Newton műveit, 

erről maga Horváth is beszámolt. Ám amikor Horváth Az esztendő utolsó éjszakája című, 

Füreden készült, 1788 utolsó napjára dátumozott versében a halálfélelem extázisában 

kételkedni kezdett a „fenntartó kézben”, ott Bíró Ferenc szerint a newtoni tételek váltak 

bizonytalanná. Horváth a halál közeledtét érezte, és semmit sem kívánt jobban, mint maga alatt 

érezni az isteni fenntartó, jobbító erőt.376 Horváth félt a manus emendatrix teljes hiányától, 

mintha nyugtatni próbálta volna magát az írással ‒ innen jöhet a zsigeri őszinteség. Horváth 

szerint szükség van a füredi égen Isten jobbító kezére, csakhogy a kéz tulajdonosához fűződő 

viszony nélkülözte a teológiai ihletettséget. Feltűnő, hogy nem szolgált vigaszként a katasztrófa 

utáni másik élet eshetősége sem.377 Bíró szerint a megbolygatott hit visszaszerzésééről szólt a 

meditáció. Véleményem szerint azonban sokoldalú, nem kizárólag a „fenntartó kéz” létében 

való elbizonytalanodásról volt szó, hanem összetettebb kérdéssel van dolgunk. 

Ahogy Csokonai a Halotti versek előszavában megfogalmazta: 

Lehetetlen, így biztatám magamat, lehetetlen, hogy minden gondolkozású és érzésű 

személyt vagy egy, vagy más oldalról ez a dolog ne érdekeljen. A hitnek és a vallásnak ez 

a sarkalatja, a melyen annak egész alkotmánya megfordul; az erkölcsiségnek ez a fő 

princípiuma, vagy legalább serkentő rugója, a philosophiának legrégibb és legfőbb tárgya: 

a nyomorúlt emberiségnek közönséges és minden tartományokban feltaláltató vigasztalója: 

és egy poétának is szép, bő, érzékeny, indulattal teljes, képzelődést izgató, melegítő és 

kifeszítő, nagy, nemes és forró matériája.  

A Legrövidebb nyári éjszaka című vers hagyományos, fiziko-teológiai alapú, Newton 

eszméit népszerűsítő olvasatához Balogh Piroska biztos érvelése adott más irányú olvasatot.378 

Tanulmány szerint egyoldalú véleménynek tűnik, hogy a mű csak a newtoniánus tudományos 

rendszer diadalútjának egy állomása volna. Ha a Bibliát és a pogány kozmogóniát, vagy még 

                                                
375 BÍRÓ, „Pálóczi Horváth Ádám, Csokonai...” 
376 UO. 
377 Uo. 
378 BALOGH Piroska, „Sic itur ad astra: Változatok a csillagászati tanköltemény műfajára Szerdahely György 

Alajos és Pálóczi Horváth Ádám műveiből”, in Magyar Arión…, 101–112. 
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tovább menve, az asztrológia tudományos és mitikus diskurzusát mediális hordozóközegnek 

tekintjük a csillagászati tankölteménynek minősített versben, szabadabb értelmezéshez jutha-

tunk. Balogh Piroska Szerdahely György Alajos Historia Uraniae Musae című művét hozta 

párhuzamként. Az idézett mű alapján poézis és a csillagászat kétoldalú megismerési 

szisztémaként írható le, amely a megismerés és az annak során megszerzett ismeretek leírásá-

nak kódrendszere. Tehát két úton közelíthetők meg a csillagok, ahol költőien lakozik az Isten, 

pontosabban a Teremtő Lélek: a poézis és az asztronómia segítségével. A Spiritus Poeticus, 

amely az emberben lakozó Költői / Teremtő Lélek pedig eredendően e megismerésre teremte-

tett. Lehet ez a teológiai istenkép megújítása, de a Poézis istenivé tétele is. 

Hermann Zoltán 2011-es tanulmányában arról írt, hogy a lélek halhatatlanságának 

kérdése és története jóval több, mint a 18. század végi történelmi-antropológiai 

problémafelvetések. A teológiai természetszemlélet és az új természettudományos felfogás 

polémiáját látta a voltaképpeni vita tárgyának, amennyiben azok a lélek anyagiságának vagy 

isteni eredetének problémájáról szólnak. Hermann felhívta a figyelmet, hogy olyan súlyos 

kérdésekről van szó, amelyek cenzurális és öncenzurális okokból a 18. század végi költői és 

tudományos szövegekben nem jelenhettek meg a maguk nyíltságában.379 

A témakörrel foglalkozó magyar nyelvű irodalom terjedelmes és rendkívül sokrétű ‒ 

Hermann a témakör árnyaltabb megértéséhez a következő műveket említi : a katolikus Sartori 

Bernard 1772-ben, Egerben megjelent filozófiakönyvét és ennek későbbi, protestáns párját, a 

pápai Tóth Ferenc által 1804-ben megjelentetett teológia-tankönyvet, Ányos Pál Háromnapi 

lelki magánosságra kiosztott elmélkedéseinek negyedik darabját, Pálóczi Horváth Ádám 1792-

ben megjelent Psychológiáját és az ugyanerre a felhívásra beérkezett, kéziratban maradt 

győztes pályamunkát, Bárány Péter művét, Csernátoni Sámuel 1795-ös Flögel-, illetve Pajor 

Gáspár 1793-as Moses Mendelssohn-fordítását. Továbbá a kor költészete is számos 

megkerülhetetlen gondolatot vetett fel e témában.380 A korabeli magyarországi lélektan ilyen 

részletes elemzése nem fért a disszertáció keretei közé, igyekszem azonban kitérni a Hermann 

Zoltán által említett egy-egy szerzőre emblematikus művére, hogy Horváth Ádám 

lélekfelfogását jobban megérthessem.  

 

                                                
379 HERMANN Zoltán: „Itt állni, lépni veszedelmes…” 
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4.1.1. Csokonai hite 

Csokonai kozmológiája és kozmogóniája egy alapon nyugodott, amely a kor népszerű 

eszméiből, a newtoni alapú fiziko-teológiából származott át, legnépszerűbben Young és Hervey 

műveinek hatásából. Az embert közvetlenül körülvevő természetet pedig a 18. század közepén 

újjáéledő, a lények láncolatának teóriája magyarázta számára. Ezek az egyszersmind 

egymásnak ellentmondó elméletek megfértek egymás mellett poétikájában, noha jelentős 

hangsúlyáthelyeződések láthatóak pályája során, még úgy is, hogy a háttérben a newtoni 

világrend állandónak tűnik.  

Egyéni gondolkodói út, amelyben Csokonainál a vitalizmust a mozgás newtoni 

fogalmából kiindulva, azt felhasználva, és meghaladva a természet világrendjének szervezőjévé 

és lényegévé tette.381 Csokonai a fiziko-teológiától a természetben való hitig jutott, 

mindeközben az életmű utolsó részében szakított a teleologikus szemlélettel.  

A természet fogalma mindvégig jelen volt, azonban e fogalmat nem fejtette ki pontosan, 

s leggyakrabban egy másik fogalommal együtt tűnt fel: a Szeretettel.382 

Szeretet című szövegében a Szeretet kapta meg azokat funkciókat, amelyek a 

hagyományos fiziko-teológiai felfogásban az Isten sajátságai voltak. Csokonainak ez a Szeretet-

fogalma a Természetet is magában foglalta, így alkotva meg egy természetelvű 

világmagyarázatot: 

A’ Szeretet lelkesíti az egész Világot. – Ez az első mozgó erő, melly a’ Mindenségnek 

közép pontjábann ülvénn, örök abrontsonn forgatja a’ Teremtéseket. Mikor még a’ Chaos 

elnyelvén önnön magát zavartt kerengéssel tolongtatá egymásba a’ tudakodó Lételeket: ez 

szóllott eggyet, ’s azonnal megkötötte az egymáshoz szívódó Valóságok között, azt a’ 

felbonthatatlan Atyafiságot, a’ mellybenn még máig is kedvellik egymást; e’ rakta a’ 

rendszerző Hármoniának Isteni újjaira a’ Világnak minden részetskéit, -- nap ez, mely 

lételt, és elvenséget ád az ő mennyei súgárával – rugó ez, mely mozdúlásba hozza a’ 

veszteglő testeket, -- éltető állat, melly első kedve mindennek, valami a’ nap alatt, és azon 

felűl terem, ama legutolsó valóságig, mely a’ nem lételnek megmérhetetlen partjaival 

határos. – Mind Te vagy ez oh Szeretet! Te! ki minden vagy mindenekben.383 

                                                
381 DEBRECZENI Attila, Csokonai, az újrakezdések költője, Csokonai könyvtár 1 (Debrecen: Kossuth Egyetemi 

Nyomda, 1997), 182. 
382 Uo., 161. 
383 Idézi DEBRECZENI, 164. 
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Olyannyira minden isteni funkciónak a szerepét a Szeretet vette át, hogy a deista első 

istenképzet első mozgatója is a Szeretet volt. Mindazonáltal Csokonainál nem épült ki a 

természetre vagy a vitális őserőre alapuló filozófiai rendszer; ez a filozófia csak a háttérben 

munkált. Szándéka arra irányult, hogy költői képzetei, költői világa koherens legyen.384 

A Halotti versek egy természeti harmóniában képzelte el a lélek útját, ami nem vezet ki 

a szakrális világba: 

Mi vóltam magam is, míg meg nem születtem, 

Míg fűből ’s állatból e’ testet nem vettem? 

Aludtam mélyenn a’ tsendesség ölébenn 

A’ magam nem tudás tsendes éjjelébenn; 

Még a’ Természetből, mint egy annak meg hólt 

Részettskéje, akkor ki nem fejlettem vólt; 

Így fogok bomlani újonnan beléje, 

Mint annak egy pitziny meg hólt részetskéje. 

A’ koporsó utánn éppenn azt képzelem, 

A’ mi Böltsőm előtt történt vala velem: 

Aluszom, jó álom, mihelyt el enyészek 

’S élőből eggy rakás Minerálé lészek.385 

A körfogás, a minden egy, illetve az álom és a halál testvériségének a toposzai alkottak 

egységet Csokonai versében.386 

Csokonai newtoni mozgástörvényeiből kiinduló, a mozgást mégis a vitalizmushoz 

visszavezető, a természet szerveződését a Szeretet kisugárzásában érző költői világában 

megjelent az az individuum, aki nem hasonlítható a kiindulásként használt rendszerek 

emberképéhez, mert individuumának lényege már nem a leírt rendszer jellegéből adódik, 

hanem individuum jellege okán.387  

A természeti ember képéből eszményként indult ki. Ez az eszmény alapvetően monista 

volt; majd az individuum felértékelésével duálissá alakult. Pontosabban alakult vissza, hiszen 

a fiziko-teológiai ember képe, amelyből Csokonai is kiindult, már alapvetően duális volt.388 

Egyszerre fogalmazódott meg más szövegeiben, például Az Újesztendei Gondolatokban a 

                                                
384 DEBRECZENI, Csokonai…, 164. 
385 Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei. Elektronikus Kritikai Kiadás. 

http://deba.unideb.hu/deba/csokonai_muvei/text.php?id=csokonai_vers_0869_k, hozzáférés: 2020. 09. 05. 
386 DEBRECZENI, Csokonai…, 166–167. 
387 Vö. Uo., 182. 
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kizökkent idő, a megbomlott rend, a fenntartó kéz hiányának következménye. Így válhatott a 

világrend örök körforgásának gondolata az örök változás világfolyamatává.389 

A 18. század végén átértelmeződött az idő fogalma, ebből indult ki Borbély Szilárd mű-

elemzése.390 A teológiai időfogalom helyébe a történelmi időfogalom, a barokk örökkévalóság-

verseinek elcsendesedésével a kollektivizmus helyébe az egyéni létélmény került. Borbély az 

individuális és a személyes időfelfogáshoz való hozzáállás lehetőségeit vizsgálta meg két 

filozófiai költeményben: Csokonai Újesztendei gondolatok című versében és a Holmi csurgói 

kéziratában található, az 1797-dik évi új esztendőre című versében.391 A gondviselésben való 

elbizonytalanodás és a világban működő kegyelem megkérdőjelezése akár a Legrövidebb nyári 

éjszaka című versében, akár más művében, bűntudattal töltötte el Pálóczi Horváthot, ez pedig 

az örökkévalóság jeleinek vizsgálatára ösztönözte. Ha a természeti jelenségek nem, akkor csak 

a lélek az, ami az örökkévalóság bizonyítékaként olvasható. Az a költő, akinek életében oly 

nagy szerepe volt az alkalmiságnak, hogy számolhatott a szakadásokkal az időben, amelyek az 

örökkévalóság fogalmát ellehetetlenítették? Borbély szerint azzal, ahogy Pálóczi Horváth és 

Csokonai évfordulós költeményeikben az időről beszéltek, az örökkévalóság fogalmát újították 

meg, és e toposz jelentéseit a teológiából a poézisbe helyezték át. Ám ez a megújulás továbbra 

is a hagyományos szakralitás képeit használta. 

Mindezek következtében Csokonai a gondolkodó embert nem a mindenség 

következményeként vezette le, hanem a bizonyos valóságként, akinek ismeretei csak 

korlátozottak lehetnek a világról. Isten és az erkölcs ennek a világnak nélkülözhetetlen része, 

és az ember elemi igénye, noha azok immáron csak posztulátumként gondolhatók el.392 Az 

„antropológiai fordulat” programos bejelentése Az ember, a poézis első tárgya (1801) című 

költemény volt, összegzése pedig a Halotti versek (1804). 

A Halotti versekben a mulandóság, a földi rossz, a természet és a lélek fogalmai is 

újraértelmeződtek. A II. rész a fiziko-teológia hagyományos gondviselő istenképzetet és az 

azzal szemben megfogalmazható érveket vette sorra. A kételyekre az értelem maga nem tudott 

megnyugtató magyarázatot kínálni, s mégis ott áll a szakasz végén a feloldás. 

Ímé, míg magamat embernek számláltam, 

Az emberiségnek becsét nem vizsgáltam: 

És most, hogy elhagytam az emberi nemet, 

                                                
389 Uo., 185. 
390 BORBÉLY Szilárd, „Idő és örökkévalóság Pálóczi Horváth és Csokonai verseiben”, in Magyar Arión…, 255–

276. 
391 Ld. Holmi IV, 67–68. 
392 DEBRECZENI, Csokonai…, 194. 
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Négy milliárd ember tőlté be szívemet. 

[…] 

Mégis mindenkiknek szívén van egy pecsét, 

Mely jegyzi és őrzi az emberség becsét. 

Én ugyan állítni nagyon merészelem, 

Hogy régibb út a hit, mintsem az értelem, 

S hogy minden nép elébb lett teologussá, 

Mint kételkedővé vagy filozófussá.393 

Mivel a fiziko-teológia érvelése szerint a gondviselő Isten az ember céljaira rendezte be 

a világot, így a természeti állapot is eredendően a jó erkölcsi választására lenne példa. Ehhez 

képest a Halotti versek a természetet nem mutatta be olyannak, ami az ember céljait szolgálná, 

és még el is különíti az embert a természettől.394 

Hát még a becsület, mellyet akkor adott 

Nékünk a természet, mikor megtagadott. 

Az emberközpontú teológia, a gondviselés megtört, az értelem korlátos, metafizikai 

kérdés megválaszolhatatlanná vált, viszont a lélek képességeivel, az emberi lét lehetőségével 

öntudatra ébredt, hite van a világban.395 Csakis így történhet meg a vers lezárásában, hogy a 

lélek felszáll, és örökkévalóvá lesz. 

A Halotti versekben Konfuciusz monológjában fogalmazódott meg az a kozmológiai 

gondolat, amelyben Isten teremtőként van elképzelve, és a deista rend szerint nem tehető 

felelőssé a földi rosszért, vagy egyáltalán bármiért, mivel első mozgatója volt a világnak, de 

nem résztvevője és fenntartója. Magában hordozza ez a rész a panteizmusok és a deizmus 

stabilitásának a megkérdőjelezését; a teológia kiiktatását, illetve formálissá tételét; a cél nélküli 

célszerűséget. Ez az Isten-kép minden hasonlósága ellenére eltért a hagyományos deista 

elgondolástól, mivel Isten nem szilárd bázis, hanem emberi posztulátum.396 

Csokonai nemcsak Konfuciuszt, a „Kelet Socratessé”-t szólította meg búcsúztatójában, 

hanem magát Szókratészt is mint az erény mintaképét.  

                                                
393 Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei. Elektronikus Kritikai Kiadás. 

http://deba.unideb.hu/deba/csokonai_muvei/text.php?id=csokonai_vers_0869_k, hozzáférés: 2020. 09. 05. 
394 Uo., 212. 
395 Uo., 218–219. 
396 Uo., 229. 

http://deba.unideb.hu/deba/csokonai_muvei/text.php?id=csokonai_vers_0869_k


125 

 

Az ember és az emberi lét felnövesztése immanens lehetősége volt a fiziko-teológiának 

is emberérdekű teológiája miatt.397 Csokonai útja mégis kanti, az ész útján az ész korlátainak 

felismerésével, és a bizonyosság Csokonainál a hit sajátja maradt.398 

4.1.2. A Phaidón Platónnál, Mendelssohnnál és Pajor Gáspárnál 

Pajor Gáspár nevét kortársai, mint Mendelssohn-fordítót399 ismerték. A fordítás többek 

között az 1790-es rendi ellenállásban is különös szerepet kapott. A mű cenzúrázásának és 

megcsonkításának ügyében Kazinczy és Bessenyei is szót emelt Bihardiószegen, az 1793 

szeptemberében tartott megyegyűlésen. A fordítást Pajor Teleki Józsefnek ajánlja, Szilágyi 

Márton szerint ez megerősíteni látszik a kötet és a Kármán József-Pajor Gáspár szerkesztette 

Uránia című folyóirat összefüggését. Tudunk ugyanis a gróf mecénási tevékenységéről,400 

valamint a Kármán családdal való nemzedékeket felölelő kapcsolatáról.401 

Moses Mendelssohn a német felvilágosodás kiemelkedő alakja, a humanitás-eszményt, 

a művelődés fontosságát, a tolerancia-gondolatot mint alapvető princípiumokat írta le, 

egyetértett Lessinggel, Herderrel, Hamannal, emellett vezéralakja volt az askenázi közösségben 

kibontakozó Hászkálának. 1783-ban a Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum 

(Jeruzsálem vagy a vallási hatalomról és zsidóságról) című értekezésében arra tett kísérletet, 

hogy a felvilágosodás racionalista aspektusából álljon ki a zsidó hit mellett, vagyis azt 

észvallásként értelmezte. Megállapítása szerint a Szentírás elvezetheti a kortársakat egy olyan 

valláshoz, amely nem dogmatikus és nyitott a világ felé, illetve – a többi vallástól eltérően – 

praxisorientált, tendenciájában hatalommentes és filozófiabarát.402 Közéleti tevékenysége 

szintén igen jelentős: a Mittwoch-Gesellschaft (Szerda-Társaság) nevű titkos társaság vezetője 

és szervezője volt, a berlini házban rendezett híres filozófiai és irodalmi összejöveteleit a 

kortársak csak a Mendelssohn-szalonként ismerték.403  

Észelvűség és a zsidó hagyományok tisztelete egyszerre volt jelen Mendelssohnnál. 

Közössége vagy kultúrája problémáit egy egyetemes európai filozófia, a felvilágosodás 

                                                
397 Uo., 201. 
398 Uo., 203. 
399 SÁNDOR István, Magyar Könyvesház, avagy a’ magyar könyveknek kinyomtatások ideje szerént való rövid 

említésök. (Győr: 1802), 201. 
400 F. CSANAK Dóra, Két korszak határán. Teleki József, a hagyományőrző és a felvilágosult gondolkodó (Budapest: 

Akadémiai Kiadó, 1983).  
401 SZILÁGYI, Kármán József..., 342‒343. 
402 RATHMANN János, Történetiség a német felvilágosodásban. Mendelssohn jelentősége (Budapest: Logos Kiadó, 

2007), 153‒162. 
403 Uo., 158‒159. 
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gondolatrendszerének keretei között fogalmazta meg. És korántsem volt magától értetődő, hogy 

közössége védelmében a kor aufklérista eszközeit alkalmazta.404 

Mendelssohn óriási visszhangot kiváltó műve, a Phaidón, amelyben a lélek 

problematikájáról írt, és a lélek halhatatlanságáról szóló platóni gondolatokat új megvilágításba 

helyezte. Mendelssohn munkáját a közvélemény lelkesen fogadta, azzal együtt, hogy a francia 

materialisták és enciklopédisták eszméit élesen bírálta. A felvilágosodás kori mű nem átvétele 

vagy fordítása Platónnak, hanem egy új, önálló és nagyjelentőségű alkotás.  

A magyar kiadás Elő-járó Beszédében maga Mendelssohn írta: 

A’ Plátó példája szerint, úgy adom elő Szokratest ezen Munkámba, mint a’ ki utolsó óráiba, 

a’ Lélek’ halhatatlansága mellett való erősségeket számlálja-elő Tanitványainak. Azon 

Görög Írónak munkája, aki Fédonnak neveztetik, igen sok különös szépségeket foglal 

magába, a’ mellyek meg-érdemlették, hogy a’ Lélek’ halhatatlansága-felől-való 

Tudományba helyt végyenek. Én az ő rendét, és ékesenszóllását hasznomra fordítottam, és 

tsak a’ metafizikai próbákat igyekeztem a’ mi időnk izléséhez alkalmaztatni.405 

Forrásairól pedig a következőket írta: 

Ha én az Írókat elő-akartam vólna hordani, ugy a’ Plotinus, Cartez, Leibnitz, Volf, 

Baumgarten, Reimár ’s a’ t. nevei gyakran elő-fordúltak vólna. Akkor talán jobban szeme-

eleibe tűnt-vólna az olvasónak az, a’ mit én, a’ magaméból tettem hozzá: Azomba a’ 

Tudományba-Gyönyörködőnek mindeggy, akár ennek, akár amannak köszönjön, 

valamelly próbát; a’ Túdós pedig az Enyimet és Tiédet igen jól meg-tudja külömböztetni 

az illy fontos matériákba.406 

A kérdés tehát igen elevenen élt a korban. Mendelssohn pedig a materializmussal 

szemben foglalt állást:  

Melly szűkölködő, melly gyenge volna a’ természet, ha az ő hatalma meszszebb nem 

terjedne ki, mint a’ mi tapasztalásunk. […] Tehát helyes okon meg-vethetjük ezt a 

tapasztalást, midőn már tsalhatatlanúl meg-mutattuk, hogy a’ mi Lelkünknek lehetetlen 

elmúlni.407 

                                                
404 KISBALI László, Sapere aude! esztétikai és művelődéstörténeti írások, szerk. SZÉCSÉNYI Endre, Laokoón 

könyvek (Budapest: L’Harmattan, 2009), 46. 
405 MENDELSSOHN Moses, Fédon vagy a’ Lélek’ Halhatatlanságáról. Három beszélgetésekbe irta német nyelven 

Mendelsohn Móses. Magyarra fordittatott egy hazafi által. (Pest: Patzkó Ny., 1793), IV. 
406 Uo., VI. 
407 Uo., 142. 
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A platóni és a mendelssohni művek bevezetései és a szereplői majdhogynem teljesen 

egyeznek egymással: a barátok megjelennek a börtönben és megkezdődik a vita. Mindkét 

műben Kebes az, aki nem látja be Sokrates tételének igazságát az öngyilkosság tilalmáról.408 A 

kérdésben, hogy miért tilos az öngyilkosság, arra a következtetésre jut, hogy Isten az ura az 

embereknek, az ő gondviselése az emberek javát szolgálja. „Eggy örökös Jobbágy, a’ ki eggy 

jó Úrnak gondviselése alatt vagyon, büntetésre méltó, ha annak szándékainak ellent-áll.”409 

Szent kötelességnek tekinti, és ezt elvárja tanítványaitól is, hogy „Urunk szándékait meg-érésre 

jutni engedjük”. A’ Filozófiát azért tartja a „leg-derekabb muzsikának, mivel az tanít 

bennünket, gondolatainkat, tselekedeteinket úgy igazgatni, hogy a’ mennyire lehet, a’ leg-

felsöbb örökös Úrnak végeivel tökélletesen meg-egyezzenek.”410 Ezzel vonja párhuzamba a 

zenét is, mely a kedvetlent hozza egy hangzásba a kedvessel.  

Az öngyilkossággal nem ronthatja el ezt a tökéletes harmóniát a halandó ember. 

Szókratészhoz Isten küldte el azt a parancsolatot, mely szerint az életet el kell hagynia, a bölcs 

szerint mindaddig nem mondhatunk nemet a teremtő akaratának, ezzel együtt az életnek, míg 

ezt ki nem nyilatkoztatja: ez megtörtént, tehát vállalnia kell a sorsát és nem szökhet el a 

börtönből. Halála után is bízik „az Isteni gondviselés” erejében, egy pillanatra sem gondol arra, 

hogy a megtartó kéz ereje nélkül kellene a túlvilágon boldogulnia. Egy festett kép szemlélése 

közben – mondja Szókratész –, kívánjuk az alkotót ismerni, aki a képet készítette, ez után 

kijelenti, hogy bennünk van az a legfenségesebb kép, amilyet az Istenek és az emberek valaha 

láttak, itt a „legföbb tökéletesség, Jóság’, Böltsesség’, Szépség’” képeiről szól. Ezután 

kérdésként teszi fel: „és mi még-sem tudakozódunk azon képiróról, a’ ki ezen képeket belénk 

festette?”.411 A test sóvárgásait egyértelműen minden konfliktus, baj okozójának tartja, 

telhetetlenségeit minden nyughatatlanság anyjának mondja, mely a „Böltselkedéstől […] az 

igazság meg-ölelésétől” veszi el a lehetőséget. E tekintetben Platón írása sem fogalmaz meg 

más véleményt, noha a kívánt hatás érdekében Mendelssohn megfogalmazása retorikusabbnak 

tűnhet. A lélek a túlvilágon érheti csupán el azt a boldogságot, melyre ezen a földön törekedett, 

de a test kívánalmai megakadályozták benne, így hát a „bölcs” nem állhat másképp a halál elé, 

mint kíváncsisággal, jó reménységgel és várakozással.  

Mintha a Szókratész élete és jelleme című fejezet utalásszerűen azonosította volna azzal 

az „istenséggel”, akit Szókratész kívánt megkonstruálni, felfedezni. Noha Mendelssohn 

                                                
408 REICHMANN Győző, Mendelssohn Phaedonjának viszonya Platon Phaedonjához. Dolgozatok a Kir. Magy. 

Pázmány Péter Tudományegyetem Philosophiai Semináriumából 36 (Budapest: 1940). 
409 MENDELSSOHN, Fédon…, 72. 
410 Uo., 88. 
411 Uo. 
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mindvégig a hagyományos antik istenségekről írt, mellettük felbukkant egy „istenség” is, aki 

ezekkel az istenalakokkal nem azonosítható, és láthatóan azoknál sokkal lényegesebb szerepet 

játszik. A Szókratész Istenével való azonosíthatóságot Moses Mendelssohn Phaidónjában az 

egyik legfontosabb gondolatnak tartom. 

Pajor Gáspár fordításában szó nincs istenségekről, mindvégig egyetlen Isten formálja a 

földi létet, ezt hol teremtőnek, hol építőmesternek hívja. Pajornál „a’ teremtetlen épitö-mester” 

áll Isten helyett, mely a szabadkőművesek teremtő-fogalma. Elképzelhetetlennek lát egy olyan 

teremtő-képet, amely megtagadná a maga által létrehozott valóságot. A gondviselésről ezt 

olvashatjuk Pajor Gáspár fordításában:  

hogy az Isteni gondviselés, ott-is vigyázni fog reám, ezt barátim! olly bizonyosan állitom, 

hogy annál bizonyosabban életembe soha semmit-sem állítottam.412 

Egészen expresszív módon olvashatunk még arról a Test-ellenességről, amely Platón 

szövegeiben szintén így szerepel, ám itt az olvasót lehengerlő erővel győzi meg a fordítás:  

az igazi Filozófust soha sem rettenti a’ halál, söt inkább mindég kedves elötte. A’ Test 

társasága minden alkalmatosságba nehéz neki; mert ha lételének igaz végét bé-akarja 

tölteni, azon kell igyekezni néki, hogy a Lelket a’ testtöl el-válassza413 

Éppen Lavater, Mendelssohn levelezőpartnere, írta, hogy a vallási élet egyik legfőbb 

problémája a korban, hogy az ember ki van téve hite megrendülésének. Egy veszélynek kitett 

hitről írt, s arról, hogy a hívőnek állandóan figyelnie kell magát, hogy megőrizhesse az érzés 

tisztaságát. Éppen ezért Lavater naponta megtér az Istenhez, hitét naponta megújultnak érzi, 

önmagát újrateremtettnek.414 

Pajor Gáspár fordításában 1793-ban jelenhetett meg magyarul Moses Mendelssohn 

Phaidónja. Pálóczi Horváth Ádám A’ Lélek halhatatlansága felöl való gondolatok című műve 

1788-ban látott napvilágot a pápai nyomdában. A műben Horváth a különbséget emberi és 

isteni, véges és végtelen, teremtett és öröktől való között oly nagynak látja, hogy azt a lélek 

meg nem foghatja. A Legrövidebb nyári éjszaka című versében felséges tudománynak nevezte 

az ég vizsgálatát, e gondolat kapcsán azt is kifejti, hogy a természet tanulmányozása nem áll 

szemben a vallással. Hivatkozik Kopernikuszra, Tycho Brahe-re, Newtonra. Felteszi a kérdést, 

hogy hogyan írta volna meg Mózes a természetről szóló könyvét, ha nem lett volna jó 
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természetvizsgáló. Ám nem juthat végleges eredményre földi determináltságánál fogva, 

kimondja, hogy bármennyire okosak is az emberek, nem érhetik fel a Mindenható alkotásának 

értelmét, azon csak csodálkozhatnak.  

4.1.3. A lélek Horváth Ádám felfogásában 

Pálóczi Horváth Holmijának második kötetében jelent meg az 1788-dik Esztendőnek 

utolsó éjszakája című személyes hangú elmélkedés. Ahogy feljebb már előkerült: ezt a művet 

elemezte Bíró Ferenc 1973-as tanulmányában, és az e műben felvázoltak alapján mondta ki, 

hogy Pálóczi Horváth szorongva bizonytalanodik el hitében. Előkerül itt az örökkévalóság 

problémája is: „Ember! mi vagy az örökké-valóhoz hasonlítva ‒ tsak annyi sem, mint az idö az 

örökké-valósághoz…”.415 Vívódik magában; a kérdése: miért keresi a lélek halahatatlansága 

ellenére is a földi javakat, miért jellemző rá a kevélység. Talán mert a halhatatlan lélek a 

dicsőségben is a tökéletességet kívánja. A dialogikus forma is rendkívüli, mintha révült 

állapotban diskurálna valakivel, mintha a válaszok csak akkor lennének érvényesek, ha azokhoz 

mi magunk jutunk el. Kimondja, a földi dicsőségek a legkevésbé hasonlíthatóak ahhoz, ami a 

halhatatlan lélek tulajdona. Hiszi a lélek halhatatlan voltát, és azon elmélkedik, hogy mikor 

szabadulhat meg a test béklyóitól, mikor lehet része abban a nagy tudásban, amely itt a 

testiségben elképzelhetetlen. Ezt követő gondolata, hogy milyen hatalma van az időnek a 

lelkeken: azok az élmények élnek élesebben az elméjében, amelyek frissen történtek. „Miért 

kopnak meg a régi emlékek, az Időnek a lelkeken is van hát hatalma?” ‒ kérdezi Horváth. 

Horváth Ádám 1789-ben írt Psychológiája a tematikusan a pszichológia diszciplínájával 

foglalkozó első kötetek egyike. A mű előszavában kifejtette, hogy munkája legnagyobb érde-

mének nem a lélektan terén való újító gondolatokat tartja, hanem a lélektan magyar nyelvűvé 

tételét; s valóban, Makó Pál műveinek közvetítésével alapvetően Christian Wolff lélektanát tet-

te magyarul hozzáférhetővé. Laczházi Gyula tanulmánya felvázolta, mennyire árnyalt a 18. 

század végén Magyarországon a lélekről való gondolkodás.416 Bárány Péter Jelenséges lélek-

mény című műve például – amely ugyanarra a pályázatra íródott, mint Pálóczi Horváth Psycho-

lógiája, és el is nyerte annak díját – módszertan tekintetében különbözött mind a kanti transz-

cendentális filozófiától, mind a wolffi lélektantól, vagy attól ahogy Martinovics Ignác az 1788-

ban francia nyelven megjelent materialista szellemű Memoires philosophiques című művében 
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416 LACZHÁZI Gyula, „Pálóczi Horváth Ádám Psychologiája és a XVIII. századi lélektani irodalom”, in Magyar 

Arión…, 135–153. 



130 

 

elvetette a testtől függetlenül létező lélek gondolatát. Szintén a Psychologiát elemezte Csabai 

Lucia,417 s a lélek halhatatlanságának problémáján keresztül igyekezett megvilágítani azt az 

átmenetet, amely a felvilágosodás korszakából a romantikáéba vezetett. 

A művet számos szempontból lehetne vizsgálni; itt csupán néhány gondolatot jegyeznék 

fel arról, hogyan is gondolkodott Horváth a lélek mibenlétéről. Kell, hogy legyen még valami 

az emberben ‒ írja ‒, ami az érzést elfogadja, érti, tudja, ami gondolkodik. Ezt a kijelentését a 

következő megfigyelésével indokolja: „…több idea nem jelenhet meg egyszerre, hanem időbeli 

eltolódással képződik.”418 Példájában kifejti, nem egyszerre jelenik meg elménkben egy ház 

képe és a füttyszó, ha a füttyszót egy ház előtt hallottuk is. Az érzékelés eltolódott voltára 

hivatkozva mondja el, hogy a testen, a mozgáson és az érzésen kívül kell még valaminek lennie 

az emberben, ami az érzést elfogadja. 

A lelket két fajtára osztotta: „részetlen vagy oszthatatlan”, de testi, az epiküroszi 

atomokhoz hasonló legvégső testi elemekre, amelyből a világ összeállt; valamint oszthatatlan, 

részetlen és testetlen lélekrészre. Az oszthatatlan lélek („Spiritus”) nem tapasztalható és testi 

tulajdonságokkal sem bír. Horváth Newtonra hivatkozik, szerinte ő ingatta meg a testes lélek 

létezését, amikor bebizonyította, hogy a testek a végtelenségig oszthatóak. „Technikai” 

ellenvéleményt fogalmaz meg e ponton a newtoni felfogással szemben: mi történik akkor ‒ 

kérdezi Horváth ‒, ha olyan apró ez az atom, amelyet ugyan kétfelé lehetne vágni, de olyan 

vékony „subtilis tselekedet actio nem találtatik, melly azt két-felé mettzhesse”. Ezzel a merőben 

gyakorlati indokkal kérdőjelezi meg a newtoni elméletet, ezen túl nem is foglalkozott a 

problémával, csupán egyetlen kérdést fogalmazott még meg: hogy képes a parányi lélek ideákat 

elképzelni, amelyek hatalmas méretűek. E kétségét leírta ugyan, de nem igyekezett arra 

magyarázatot találni: elvetette a lélek testi, osztható voltát. Látható, hogy elbizonytalanodik 

egyes kérdésekben, majd ezekre az ingoványos problémákra ad ugyan valamilyen 

magyarázatot, megfogalmazza ellenvetését, de válaszai összességében saját hitének 

megnyugtatására szolgáltak. A már ismert (platóni) fogalmak nyomvonalán véglegesen 

kimondja, a lélek testetlen természetű.  

Horváth természetbe vetett hitének bizonytalanságait látva ‒ gondolok itt épp az egy 

évvel korábban írt 1788-dik Esztendőnek utolsó éjszakája című műre, vagy a Holmi negyedik 

részének kéziratába felvett Ember a nevünk kezdetű versére ‒ nem valószínű, hogy sikerült 

                                                
417 CSABAI Lucia, „Horváth Ádám és ama halhatatlan lélek nyomában, mely Psychologiájának tárgya”, in 

Magyar Arión…, 155–165. 
418 HORVÁTH Ádám, Psychologia az az a’ lélekről való tudomány. Pest. Íródott 1789. Nyomtattatott 1792, 238‒

292. 
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meggyőznie magát. Nem éppen a szókratészi halál előtti nyugalom jellemző a kontempláció 

hangszínére. A Psychologiában és a Lélek halhatatlansága felöl való gondolatokban világosan 

kimondta, hogy ami részekből van összerakva az nem gondolkodhat, következésképp, ami 

részekből áll az mind test, „materia”, így a lélek nem lehet test. A lélek halhatatlanságát illetően 

ezek alapján a következőre jut: „A lélek halhatatlan, amennyiben oszthatatlan”.419 

Egy évvel Psychologiája után, A’ lélek’ halhatatlansága felől való gondolatokban 

Horváth mentegetőzve kért elnézést a lélek testetlen voltában való kételkedéséért. Mint írja: 

apja győzte meg, hogy hibás az okfejtése a lélek testi természetét illetően. Horváth Ádám apja, 

Horváth György Természetnek és kegyelemnek oskolája420 című könyvében írt Isten 

természetben való felismerhetőségéről, mely szerint az meglelhető a természet tárgyaiban, 

illetve a természetben található „valóságoknak avagy pedig tárgyaknak” a szemlélésekor. A 

kegyelem két fajtájáról beszélt, az egyik az isteni beavatkozásnak a teremtésben megnyilvánuló 

ereje, a másik pedig a teremtményekről való gondolkodás. Szerinte ezek összefonódnak és 

egymásból felismerhetők. Mint korábban szóba került, Szörényi László tanulmánya421 mutatott 

rá, hogy Horváth Ádám költészetébe és fiziko-teológiai gondolkodásába olvasztotta a 

klasszikus pogány műveltséget. Rávilágított, mekkora szerepe volt a kései humanizmusban, 

majd a felvilágosodás korában a toposznak, mely szerint az emberi méltóság legfőbb kifejezője, 

hogy az ember az állatokkal ellentétben az eget kémleli, s nem a földet nézi, vagyis képes 

töprengeni. Horváth György könyve is ezzel a gondolattal kezdődik ‒ érdemes lenne tehát 

megvizsgálni a felfogásbeli különbségeket.422 Horváth György az állatok lelkéről is írt: nekik 

is van lelkük, csak kevésbé kommunikatív fokon, mint az embereknek.423 

Pálóczi Horváth Ádám édesapja halálára írt versében424 szintén előkerült az ismert 

szókratészi okfejtés: a lélek ismer kezdetet, de vég nélkül való; a halál nem más, mint lélek és 

test elválása. Horváth nemcsak a lélek feltámadásában hitt, hanem a testében is; szerinte a test 

sem lesz semmivé, hanem az örökkévalóságra feltámad. A halál meghal majd a végzettel, mivel 

a kezdettel született, az időt felváltja az örökkévaló, tehát csak a bűnnel érdemes ezek után 

foglalkozni, mivel az ad okot a léleknek a testtől való elválásra. Horváth egy körforgást vázol, 

                                                
419 Uo., 264. 
420 HORVÁTH György, Természetnek és kegyelemnek oskolája, Az az: Ollyan hasznos Könyvetske, a’melly az Isteni 

Tökélletességeknek, a’ látható, és láthatatlan Teremtéseknek visgálásából, ’s meg-gondolásából, a’Keresztyén 

embert az ISTENnek ditséretére serkenti. (…), A’ Kristus Jésusnak egy legkisebb, a’ Helv. Conf. követő szolgája 

H. GY. Ts. P. által. (…), Nyomtattatott Győrbe, STREIBIG Gergely János privil. Könyv-nyomtató által, 

M.DCC.LXXV.dik Esztend. 330. 
421 SZÖRÉNYI, „Pálóczi Horváth György…” 
422 SZÖRÉNYI, „Pálóczi Horváth György…”, 94‒96. 
423 Vö: HORVÁTH, Psychologia… 
424 HORVÁTH Ádám, A’ lélek’ halhatatlansága felől való gondolatok a’ mint azokat édes atyja halálakor … rendbe 

szedhette Horváth Ádám. Streibig Nyomda. Pápa. 1788. 
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amelyben minden okkal történik ‒ különösen érdekes lehet ehhez a misztikus, hermetikus és az 

egyiptomi világfelfogás ‒, így porrá kell válnia a testnek, hogy majd örökké élhessen. A teremtő 

az örökkévalóságban feltámasztja a testet, hogy a lélekkel egyesíthesse; így lesz az 

elporladhatatlan. Horváth szerint, mivel a bűn kihat a lélekre, feltámadása előtt vissza kell 

mennie eredetéhez hogy megtisztulhasson.  

Horváth retorikai kérdése magába sűríti a mű témáját: vajon miért nem mer hinni 

mégsem az ember maga felől, miért nem hiszi el a végtelent. A lelkeket az istenek részeinek 

tulajdonítja, Istentől minden közbevetés nélkül származónak, oszthatatlannak véli. „Isten 

természete szerint örök ‒ amit teremt, hogy lehetne rövid életű.” Minden emberi kétséget a 

bűnből és a bűntudatból vezet le: az ember is tudja, hogy egy ilyen „dicsőséges teremtésnek” 

nem illett volna vétkeznie. Horváth szerint ezzel a lélek magát Isten előtt utálatossá tette, de a 

teremtő ennek ellenére megtartotta a lelket örökéletűnek. Kívánni kell a halált ‒ összegezte 

végezetül művét ‒, mivel a megtisztulás csak általa lehetséges. A lelkiismeretet és az írásos 

törvényeket az embert segítő támpontoknak tekintette. Egy olyan teremtő képe rajzolódik ki 

ebből az okszerűségből, aki megbocsátó és az emberi boldogságot, megváltást helyezi 

mindenek fölé. Alábbi, a hitben visszaigazolást találó gondolatokkal szemben izgalmas 

ellenpontot képez a Bíró Ferenc által tematizált „elbizonytalanodás”. 

4.1.4. Az elíziumi dialógusról – Horváth, Czindery és a lélek 

Horváth Ádám Kazinczy Ferenchez írt leveléből tudható, hogy Horváth Czindery Pállal 

szervezett irodalmi munkákat tárgyaló társaságot, amelyet Somogyban terveztek létrehohzni.  

Czinderytől némelly missiliseim vagynak, és egy Literatori munkálkodást tárgyazó 

Planum: mellyet akkor Somogyban akartunk fel állítani: a’ Titulussa Planum Ephemeridum 

vagy magának a munkának Ephemerides Hungariae [Magyarországi napló]: a’ Mottója: 

La maturitee d’un peuple mat pas facile a connaitre et [si] l’ on la prévient l’ o[u]vrage est 

manqué. Rouss. C. S. [Livre] II. 8 ezt neked módom adódván benne, meg fogom küldeni.425 

Nem sokkal később Kazinczy 1814. szeptember 21-én Sárközy Istvánnak írt levelében 

írta: „Csókollak a’ Czindery’ írásáért. Csudálva olvasom szép és lelkes írását.”426 

                                                
425 Kazlev, XII, 5–6. 
426 Kazlev, XII, 104. 
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A megpáratlanult pár (Ötödfélszáz Énekek 80. szám alatt, Magyar Árion 30. szám alatt) 

című éneket szintén Czindery Pálnak ajánlotta Horváth.427 A Magyar Árionban az énekhez 

fűzött jegyzete szerint: „Ez az ének néhai Czindery Pál remek muzsikus és mások felett derék 

német kérésére, egy szomorú magyar áriára íródott.” A „derék német” Czindery nyelvtudására 

vonatkozhatott, ugyanis Horváth Kazinczynak írott levelében is írt arról, hogy Czindery 

németül írt verset:  

A Németnek van prosodiája? Én azt neked el hiszem, és jut eszembe, hogy midőn Czindery 

előttem scandálta a’ maga Német Hexametereit, mellyeket – holott még 16 esztendős 

korában írottakat, – Béts imádott: meg győzött engem’ hogy sokkal szebbek, mintha én 

scandálnám őket; de Virgilhez vagy Hesiodhoz képpest még is ollyabá néztem, mint a’ 

tüskés vagy görtsös tamariskus vagy fenyő pipámat a’ sima sörjéhez.428 

Pálóczi Horváth Ádám barátoknál és udvarházaknál való vendégeskedéséről, illetve 

kapcsolatrendszerének alakulásáról forrásértékű adatokat olvashatók a csurgói kézirat 57. 

oldalán. A négy rövid versből az első kettőt Nagybajomban, a másik kettőt Nagyatádon keltezte 

a szerző, és mind a négy szöveg 1794. szeptemberében íródott, a legutolsó Mária napján. 

Horváth „Egy tsimbókos epigrammá” című szövege Écsy kötetében is megjelent.  

Cons: Somsits Lázárra. Midőn ebéd <után> előtt Sárközi Istvánnál [Sárközy javítása] a’ 

párnaszéken el-szenderedett, jobb kezében könyvet, bal kezét pedig a’ nadrágja ’sebébe 

tartván. 

Ha Lázár a’ mi barátunk, ha nyugszik is álmában, 

Könyvet tart a’ jobb kezében ’s a’ farkát bal-markában; 

Oh álom! Te vagy nappali tetteink’ hír mondója, 

’S természeti titkainknak igaz magyarázója:  

Nbajom. 1794. mense 7bri. 

A’ Francz N. Gyűlés Praesessének kalapjárul. 

Hangját a’ Nagy Gyűlés meg-tsendesítette, 

Hogy az Elől-ülő kalapját fel-tette; 

A’ nagy Gyűlés, mellynek szavátúl mindenek 

                                                
427 PÉTERFFY Ida, „Horváth Ádám és Czindery Pál barátsága”, Somogy megye múltjából: levéltári évkönyv 17., 

143–157 (1986): 147. 
428 Kazlev, XII, 120. Idézi: PÉTERFFY, „Horváth Ádám és…”, 147–148. 
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Úr, Jobbágy, Országok ’s hatalmak függenek: 

Koronák! e’ polczra köztetek mellyik hágott? 

Igy egy kalap alá vonni a’ világot. 

Nbajom. 1794. mense 7bri 

Robespier Halálára. 

Számos erős Férfi jött ki Egyiptombúl, ‒ 

’s Kanahánba egy pár ért egy Milliombúl: 

Franczok, kik már sok nagy Főt le-szeldeltetek, 

Ki lessz majd Josue vagy Kaleb köztetek? 

Csak a’ ki Farahót nem tart a’ Hazában, 

Hagyma ’s ugorka íz nem maradt szájában.  

Natád 1794. mense 7br. 

Eva mit szeret. 

Az Isten Évát, Ádámnak tsontjábúl teremtette, 

’S Eva még is a’ motsingját nem a’ tsontját szerette. 

NATád 1794. Maria Nap 

más nap egy kis gondolkozás útán 

Hibázok; vagy a’ Teremtést tán ma jobban értheti 

Éva; mert ha tsonttá válik a mótsing, úgy szereti. 429 

Hogy milyen fesztelen hangulat volt jellemző a társaságra Nagybajomban, az a közölt 

szövegekből is kitűnik. Egymás mellé kerülhetett a politikai vers és a baráti tréfálkozás. 

Horváth Nagyatádon a Czindery Pálnál töltött időt írta meg, előtte pedig Sárközy Istvánnál járt, 

s itt volt vendég Somssich Lázár is. A negyedik Holmiban látható, hogy a versben elbeszélt 

esemény időpontját maga Sárközy javította át a kéziratban, áthúzta az utánt és javította ebéd 

előttre. 

Hogy Czindery Pálnál radikális aktuálpolitikai témákról is beszéltek, azt alátámasztja a 

Roberspier[re] halálára című vers. A képletes, homályos fogalmazás szükséges lehetett a 

veszélyes téma miatt. A francia forradalom miatt elindult európai szervezkedésekre nagy 

                                                
429 Holmi IV, 57. 



135 

 

figyelmet fordított az udvar titkosrendőrsége. 1794. volt az az év, amikor Robespierre 

lefejeztette Dantont és híveit. 1794. július 28-án pedig húsz társával együtt magát Robespierre-

t is kivégezték. A bibliai hasonlat: „Ki lesz majd Josua vagy Kaleb köztetek?” célzás lehetett a 

forradalmárokra. A bibliai hasonlat világos párhuzam a francia forradalom véres és igen súlyos 

árat követelő kimenetére, amelynek célját Horváth maga sem becsülte le: a célt maga is 

Kánaánként értelmezte. A Kánaánt a „Farahó”, vagyis az uralkodó leváltásával képzelte el, 

azonban „Kanahánba egy pár ért egy Milliombúl…”. Az utolsó sor homályos. Az „ízetlen” 

jelző véleményem szerint is430 a francia vérengzés és a forradalom kimenetelét minősítette. 

Horváth 1795. januárjában névnapjára köszöntötte Czindery Pált, aki nagy betegségéből 

épült fel, erről szólt a Pál fordulására: 

 

1795. Pál fordulására 

El értél hát kedves Pálom örvendő Innepedre 

Hijjában tört amaz álom’ Testvére életedre. 

Alig hittem, mint a’ Halál minap torkon szoríta, 

Hogy Atádon Gazdát talál sem Pál-nap sem paszita 

’S hát imé Pál megfordúla ’s víg Innepet szült neve, 

A’ fájdalom el tisztúla, a’ halál tsúffá leve, 

Hibázok; mert ő tsak játzott a’ mint szokott sorsunkal, 

Midőn olly keményen látszott küszködni Barátunkkal; 

Hogy egy kis reményt terjesszen az irigység’ szívibe. 

Melly most annál jobban vesszen ’s epekedjen mérgébe. 

Midőn ma látod Házadat Barátiddal meg telve, 

Kik ölelnek víg napodat közössen Innepelve, 

Ezek pedig még inkább kétszeressen vigadjanak 

’S azért hogy Isten éltessen kettőt kettőt igyanak. 

Én ‒ vajha torkomon jól-léte másoknak is használjon 

Iszom egyet a’ fejébe, hogy a’ torkod ne fájjon.431 

* 

A felvilágosodás kora az esszé és a levél, a „levélregény” nagy korszaka. A dialógus 

mint irodalmi műfaj szintén népszerűvé vált az 1700-as években; 1700 és 1789 között több mint 

                                                
430 Péterffy ugyancsak így értelmezte az utalást: PÉTERFFY, „Horváth Ádám és…”, 144. 
431 Holmi IV, 62. 
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250 dialógussal számol az irodalomtörténet a francia irodalomban. Legfőbb képviselői: 

Voltaire, Leibniz, Hume, Diderot, Rousseau. 

A magyar irodalomban szintén meghatározó volt a dialógus. Az elíziumi beszélgetés a 

modern politikai nyilvánossághoz tartozó műfaj is volt. A görög mitológiában az elízium azt a 

helyet jelölte, ahol az istenek kegyeltjei örök boldogságban, tehát az időn kívül élhettek. Az 

antik szerzőknél az elízium topográfiai elhelyezésére is láthatunk példákat: gyakran elképzelt 

hely volt a mai Atlanti-óceán közepén. Elízium Homérosz Odüsszeiájában vagy Vergilius 

Aeneisében is említett hely.432 Magyar nyelven először az 1790-es évek elején terjesztették 

nagyobb tömegben röpiratokon a politikai tematikájú elíziumi dialógusokat. A lukiánosi 

eredetű szatirikus műfajjal termékenyen elegyedtek a hazai politikai kultúrán belül nagy 

hagyományokkal rendelkező paszkvillusok és a barokk közköltészet motívumai. A kortársak 

számára tehát nagyon ismerős témák, formák kifejezői voltak az új, a kortárs német és francia 

irodalomban, majd itthon is népszerű dialógusok (például: Kereszturi József: Álom Második 

Jósefrül, Szirmay Antal: A’ Második Jósef az Elisium mezején, Baloghy József: Elsö Mátyás 

Király levele a’ holtak mezeiről a’ magyarokhoz).433 

18. századi szerzőink közül Bessenyei Györgynek (1746?–1811) többféle dialógusa 

ismert. Fiatalkori művei között a műfaj csaknem minden jellegzetes típusa megtalálható, és nem 

ritkán maga is létrehozott sajátos műfaji kombinációkat. Bessenyei Holmi-jának szövegei eltérő 

formai változatokat mutatnak, a Pariades térése különböző vallású szereplők beszélgetése, sőt 

vitája már-már a hitvitákat idézi, ugyanakkor emlékeztet Voltaire Zadigjának A vacsora című 

fejezetére is.434  

Bessenyei kapcsán itt csak azokra a párbeszédekre térek ki, amelyekben a szerző az 

alvilági dialógus formáit követi. A dialógus helyszínét és idejét legrészletesebben a Parides 

álmában adja elő, valóság és képzelet határán, a bölcs álmának világában. A témámhoz 

legérdekesebben illeszkedő szöveg, a szereplőket, a helyszínt és az időpontot illetően is 

meglepő: Bessenyei György és a Lelke című írás, melyben a szerző az ágyban, ébredés és 

felkelés előtt társalog a lelkével. 

                                                
432 Vö. BODNÁR-KIRÁLY Tibor, „Az elíziumi beszélgetések a 18. század végi magyar politikai irodalomban”, in 

Teremtés - politika és művészet, szerk. EKERT Mária és MOLNÁR Attila Károly, 179–193 (Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központ, 2015), 187. 
433 Az elíziumi beszélgetés politikai használatáról részletesen: BODNÁR-KIRÁLY, Az elíziumi beszélgetések…, 

179–193. 
434 PENKE, Műfaji kísérletek Bessenyei György prózájában, 73. 
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A tér és idő választása kapcsán érdemes kitérni rá, hogy amíg az aszkéta tulajdonságú 

Lélek az időtlen és topografikailag meghatározhatatlan elízium mezejéről szól, addig a test a 

fizikailag nagyon is meghatározható, ráadásul a földi örömökhöz köthető ágyból szól, reggel.  

A lélek és a test párbeszéde különleges elemzési lehetőségek sorát kínálja. A párbeszéd 

retorikája általában meghatározza – és a tárgyalt „elíziumi dialógusokra” is jellemző –, hogy 

abban a szerző saját álláspontját, gondolatait az általa megalkotott, fiktív vagy mitikus alakok 

mögé rejtőzve mondja el. Ez esetben azonban Bessenyei nem személytelen, képzelt alakokat 

mutat be, hanem közvetlenül mondja el gondolatait. 

Mindhárom részben olvasható beékelődő, a műfaji sajátosságoknak ellentmondó 

szövegrész, beékelt vers, latin szöveg, ima törik meg az élőbeszédszerű formát. Bessenyei ezzel 

meg is bontja a személytelen dialógusnak tekinthető formát.435 

Ez a forma a műfaj egyik legarchaikusabb változata, amelyet „egyiptomi” dialógusként 

említ a szakirodalom: e párbeszédtípus szereplői a lélek és a materiális lény, a „gondolkodó”. 

Az első ilyen szöveg i. e. 2387–2337-ből származik. Majd hagyományosan a pesszimizmus, a 

nosztalgikus jelleg, az epikureista filozófia jellemzik a műfajt.436 Bessenyei kiindulópontja a 

test és a lélek ellentmondása, a descartes-i dualizmus-probléma volt.  

Különös, mégis magától értetődő, és elképesztően szórakoztató úgy megvitatni a test-

lélek problémát, hogy a test álláspontját a test, a lélekét a lélek képviseli. Mégsem egyedülálló 

ötlet. A halált Horváth szokásosan az álom testvéreként értelmezi. A következő, halott barát 

lelkével folytatott dialógus ebből a szempontból is igen izgalmas, hiszen az élő barát lelke úgy 

kerül közel a meghalt barát lelkéhez, hogy előbbi álmodik. Pálóczi Horváth Ádám eddig 

lappangó szövegében, a Pál lelke és jó barátja című dialógusában – szintén a csurgói 

kéziratából – közvetlen hangú beszélgetést írt le halott barátjával, Czindery Pállal, pontosabban 

az ő lelkével. Mondhatni, hogy a halhatatlan lélekről szóló elmélet gyakorlatban van 

alkalmazva. A dialógus két szereplője, B. és L. 

B. Ki vagy? Állat e vagy kisertet? 

L. Talán ugyanmeg is ijedtél. 

B. Boldog Isten! hát! Pál! – nem ijedtem Barátom; veltem árnyék forma termetedhez; de 

mivel meg-hóltnak hittelek; a’ lelkek jelenise pedig soha sem mehetett fejembe, kéntelen 

vóltam meg szóllitani árnyékokat, vagy lelkedet, vagy minek is nevezzem; ’s most 

feleletedbül értem hogy te vagy Pál. 

L. Minden szavadban gántsot találok; – véltél árnyék forma termetemhez; hóltnak hittél, 
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a’ lelkek jelenése nem megy fejedbe? Kéntelen vóltál meg szóllitani; feleletembül meg 

ismertél; – – De nints helye a’ Disputalásnak: elég az, hogy én vagyok, ’s hozzád jöttem. 

[…]437 

A nagyatádi római katolikus halotti anyakönyvi adat szerint Czindery 1798. április 11-

én hunyt el, azon a napon, amelyen Horváth keltezte a dialógust („11a Apr. 1798”). A halotti 

anyakönyvi adat: „Illyés, 1798. IV. 11. S. D. Paulus Czindery, Subs Comes uxor 30, a halál 

oka: in Hectica.”438 

Meghalt barátjának a lelke látogat vissza a még élő költőhöz, és egy beszélgetés zajlik 

le kettejük között arról a tudásról, amely immáron a lélek sajátja. A szöveg minden bizonnyal 

töredék. A kézirat 71–72. oldalán található szöveg után két ívoldal üresen maradt a kéziratban. 

A 73. oldal tetején található 3 sor végén a „lélek” mondandóját megelőző L. betű után nem 

folytatódik a párbeszéd.  

Míg a műfaj klasszikus formájában a halott egy nevezetes történeti vagy mitológiai 

alakkal találkozik, addig Horváth maga beszélget íróbarátja lelkével. Horváth tehát Bessenyei 

példájához hasonlóan nem fikciós karaktereket használt. A barát lelke hallani sem akar a 

szentimentalizmusról, erre utal a „Talán ugyanmeg is ijedtél.” kijelentés. Már-már ironikus 

álláspontot képvisel a barát naivitásával és érzékenységével szemben, aki meg van hatva a 

túlvilági találkozástól.  

B. Voltál e a’ feleségednél? 

L. Vóltam ’s miert kerded? 

B. Azért mert ő meg vigasztalhatatlan, és Téged nagyon óhajt. ‒ De ‒ hát meddig 

maradsz nálam? 

L. A míg el nem kergetsz. 

B. ’S mit tesz ez? 

L. Azt, hogy ha engem, valami ostoba kérdesekkel, vagy bal itélet tételekkel, vagy valami 

váteszi gyengeségekkel, mellyek egy terhét le vetkeztett lélekhez nem férnek meg nem 

sértessz; én veled maradhatok mind örökké. 

B. Halhatatlan kívánság! De felelhetek e én arrúl, ki ugy szólván tsupa test vagyok, hogy 

testi gyengedségeimet elötted örökre el titkoljam; el látom e előre; el látom e előre, mi 

nem fog neked ostoba kerdésnek tetszeni; ’s mi jó itelet tételnek: hát mit kivansz? miként 

tarsalkodjam veled, szabad e veled nyajaskodni, trefalkodni, ki olly tréfás és nyájas vóltál 

életedben vagy szabad e a’ más világ állapotjárúl curiosuskódnom; ’s ha hól feleleted 
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438 Idézi: PÉTERFFY, „Horváth Ádám…”, 154. 
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homályos vólna; vélekedésemnek elő mondásával egyenes feleletre ingerelnem. 

L. Képesint szabad mind ezeket; de vigyazz hogy valami alatsonysággal meg ne serts; 

nekem pedig ha kerdezlek egyenesen felelj; keveset fogok kerdezni mert jó formán tudom 

azt a’ mire tanithatnál.439
 

A dialógus arról is árulkodik, milyennek láthatta Horváth kedves barátját, Czindery Pált 

életében. A barát megkérdezi a lélektől, hogy tréfálkozni és nyájaskodni szabad-e vele, ki 

életében olyan tréfás és nyájas volt. Megkérdezi tőle továbbá, hogy tudja-e, hogy holta után 

testét felboncolták és megvizsgálták. További referencia még Czindery halálához, hogy a lélek 

azt feleli, további dolgokat is tud, mégpedig a lova halálát, aki az úton megdöglött, amikor „holt 

testemet kisérték”. A lélek minden lehetséges dologban többet tud az élőknél, mondja a holt 

lélek, miközben halála körülményeivel is tisztában van. Az élő erre azt feleli, hogy bizonyos a 

túlvilágon elérhető nagyobb tudás léte felől, ezért nem fél a haláltól.  

L. Kerdezheted; de én tsak annyit felelhetek, hogy én most sokkal többet mint életemben 

tudtam, ’s tudhattam vólna még ezutanis; és kepes vagyok még ezen túl is sokkal többet 

tudni; én most jobb Astronomus vagyok és jobb Pszichologus mint Te a’ ki mar 

Psychologiat és nyári Ejszakát irtál; 

B. Ezt én bizonyosan hiszem; és ez az egyik oka hogy nem irtozom a’ haláltul; de hát azt 

tudod e hogy mi Teged holtod után fel bontattunk, és belső részidet meg visgáltattuk; 

mert ez tartozik a’ holtak lelkeiknek messze terjedő jelenlévöségikre; vagy arra, hogy 

engem ebben a’ hitemben meg erősíttsen. 

L. Valósággal tudom; sőt még annál tsekellyebb dolgokat is tudok; mint azt hogy a’ 

paripam az uton, midőn holt testemet kisérték meg-döglött; ’s más hasonlókat; de ez ha 

tartozik is valamit a’ Te hiteled’ erősitésére; kevesebbé vigasztalhat téged, ’s kevesebbet 

használ a’ bátor meg halásra, mint az, hogy én most jobb Astronomus vagyok mint Te; és 

az Istenrül is sokkal többet és vilagosabban tudok. 

B. Ez elöttem Barátom! nem újság; hittem én azt mindenkor; hogy ha az az égi 

származású lélek, le vetkezheti ezt a’ vastag terhet, melly a’ menny a’ mennyit használt 

az érzékenységek által formalt ideák szarmazására, szint annyit akadályozta a’ testetlen 

kepzeléseknek könnyűségét; sokkal vilagosabban és nemesebben fog gondolkodni, és 

Isteniek lesznek foglalatosságai; de már annak sem mértékét sem távolságát ésszel fel 

nem érhetem, ugyan azért hogy a’ vastag test akadályoz:440 
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Bár a dialógusok jellemzője a töredékesség, Horváth szövege mégiscsak lezáratlannak 

tűnik. A barát a testre mint akadályra, a tudás megszerzésének gátjára tekint, ám nem von le 

további konklúziókat.  

a’ meg holtak lelkeik mindenütt jelen vagynak ott, a’ mit életekben tudnak; valamint az 

Isten mindenütt van ott a’ mit tud; és mivel mindent tud, mindenütt jelenvaló441 

A lélek többlettudása és a test földi természete, egyszersmind az égi tudás 

megszerzésének gátja pietista érvként is értelmezhető. Ez a felfogás teljes egészében a vallás 

birodalmába utalja a párbeszédet és a következtetés nem mentes a miszticizmustól sem.  

Czindery Pál pályájáról máig keveset tudunk, 1795-től 1798-ig volt Somogy vármegye 

másodalispánja, s az 1796-os követválasztáson elmondott beszéde kapott nagyobb figyelmet a 

történészektől. Nevezetes beszéde után Czinderyt megválasztották országgyűlési követnek, az 

uralkodó azonban kizárta követi tisztéből, mivel bírálta azt, hogy pusztán a hadiadó 

megszavazására hívják össze az országgyűlést. Czindery az ország nehézségeire hívta fel a 

figyelmet felszólalásában.442 Csokonai Czindery Pál halálára írta a Czindery’ sírja felett című 

versét.443 

Érdemes megemlíteni, hogy Czindery Pál lelke akár egy Csokonai Vitéz Mihály által 

írt elíziumi dialógus szereplője is lehetett volna. Festetics György ugyanis Sárközy Istvánnak 

írt levelében, Gál Kristóf másodalispán halálakor, azt javasolta, hogy Csokonai írjon verset 

Czindery Pál és Gál Kristóf halálára.444 Pontosabban Festetics úgy fogalmaz, hogy a vers témája 

a két elhunyt túlvilági beszélgetése lehetne.445 

Gáll Kristoff és Czindery Páll Uraknak halála, és más a’ Máshol lévők között való Mulatása 

Csokonyai Urnak alkalmatosságot nyujthat arra, hogy Parnasszus Hegyére feljutván 

termékeny költő, szép gondolataiból ama meg holttak között való Beszélgetéseket Munkája 

tárgyává fordíthassa.446 

                                                
441 Uo., 72. 
442 MELHÁRD Gyula, Somogyvármegye a rendi országyűlésen I., 1661–1812 (Veszprém: Egyházmegyei 

Könyvnyomda, 1906), 194–200. 
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Ha végiggondoljuk az elíziumi párbeszéd terét és idejét: a seholban, az időtlenben 

játszódik. Bessenyeinél az utolsó két részben eltűnik a mű elején felvázolt helyszín, és immáron 

az időpontnak sem lesz jelentősége. Az itt és az odaát ellentétére épül mindkét dialógus: milyen 

benne foglalt szembenállás lírai megfogalmazásaként olvashatjuk az elíziumi dialógust? A 

privát és a nyilvános kikezdése, a szakrális és a profán összehangolása révén a beszélő egy 

másik, ideális teret teremt, ahol lehetséges szót váltani a lelki szubsztanciával.  

Michel Foucault a tükröt, a „hely nélküli helyet” utópiának találja. Ott látom magam, 

ahol nem vagyok, a felszín mögött nyíló irreális térben, amely „önmagamként adja nekem 

önnön látványomat, s lehetővé teszi, hogy ott szemléljem magamat, ahonnét hiányzom: ez a 

tükör utópiája”. Foucault szerint az utópiák valóságos hely nélküli helyek, amelyek viszonya a 

társadalom reális terével egyenes vagy fordított analógiaként írhatók le. Az utópia eszményített 

és fonák társadalom is lehet, de mindenképpen olyan tér, amely lényegileg irreális.447 A lélekkel 

való beszélgetés teljes időszakadást foglal magában: a test számára az élet elveszítése, a 

szétfoszlás örökkévalósága, a lélek számára az örökkévaló, más élet kezdete. Szakadás az 

emberi időben és térben.  

A lélekkel folytatott dialógusra kevés példát találunk a felvilágosodás kori irodalomban. 

Az elíziumi párbeszédeknek ez a különleges formája érezhetően tágabb értelmezési lehetőséget 

nyit az irodalmi elemzés számára, mintha a népszerű regiszterhez tartozó, a politikai 

nyilvánossághoz szóló elíziumi beszélgetés egy típusáról beszélnénk, amely a felvilágosodás 

korának tipikus dialógusformája volt. 

  

                                                
447 FOUCAULT Michel, „Eltérő terek”, in Nyelv a végtelenhez, szerk. SUTYÁK Tibor (Debrecen: Latin Betűk, 1999), 
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ÖSSZEGZÉS 

A disszertáció egy készülő kritikai kiadás előmunkálatából indult ki. Mivel a kéziratban 

található szövegek, szövegcsoportok műfajilag is tagoltak, elemzés során alkalmazott 

módszerek sem voltak teljesen homogének. Pálóczi Horváth Ádám gyűjteményes kötete átfogja 

az életmű második felének tekintélyes részét. Tehát a kézirat eleve hosszú időtávot mutat be, 

ráadásul diskurzusok bonyolult rendszerét szövi át. A textológiai fejezetek után két fő 

kérdéskört jártam körül: egyrészt, hogy milyen vonatkozásai voltak a lokális kapcsolatoknak 

Horváth életművében. Hogyan lehet egyszerre országos irodalomszervező, értelmiségi, 

irodalmár és lokális események alkalmi regiszterében is otthonosan szóló szerző. Másrészt, 

hogy milyen hatással volt a lokális és országos szintű költői és értelmiségi szerep poétikájára 

és eszmei felfogására. S milyen hatása volt a tágabb értelmiségi közeg eszmerendszerének a 

lokalitásban, ahol Horváth alkalmi költőként működött. 

Véleményem szerint a disszertáció az alábbi kérdésekben tudott új eredményeket hozni: 

1. Mit tudhatunk a Holmi IV kompozíciójáról és a csurgói kéziratról? 

A disszertációban bemutatott kézirat Horváth Ádám Holmi-köteteinek utolsó kéziratos 

példánya. A csurgói kézirat sajtó alá rendezésére Écsy Ö. István tett kísérletet 1942-ben 

megjelent Pálóczi Horváth Ádám Holmi-jának Negyedik Darabja című könyvében, azonban a 

szövegek jelentős részét nem adta ki, így Écsy szövegkiadása nem azonosítható a negyedik 

Holmival, sem a kézirat szöveganyagán alapuló teljes szövegkiadásnak nem tekinthető.  

A negyedik Holmit Czindery Pálnak, Somogy megye fiatalon elhunyt alispánjának 

ajánlotta volna Horváth Ádám, ha az megjelenhetett volna nyomtatásban. Barátjához, Czindery 

Pálhoz több verset is írt a gyűjteménybe, amelyekben nyíltan megszólította őt, vagy 

éppenséggel, halála után a lelkét. A Czinderyhez, Czinderyről szóló művek után üres oldalak 

vannak a könyvben, a kihagyást követő írások tematikailag és kronologiailag is széttartóak, a 

datálásuk négy évvel későbbről kezdődik. Mindemellett a Czindery Pál lelkével folytatott 

dialógus után található egy papírszelet, amely tartalomjegyzékként is értelmezhető. A 

papírszeleten 44 mű címe szerepel Horváth Ádám keze írásával. Tézisem alapján a csurgói 

kézirat első része a negyedik Holmiban megjelentetni kívánt műveket tartalmazza. Feltevésem 

szerint a papírszeletre felírt műcímek a negyedik darab Holmiban közölni kívánt műcímek.  

Az első harmad után következő írások vegyesek, mivel egy-egy esetben a kronologiai 

rend is megbomlott, feltételezhető, hogy később bekötött különálló írásokról van szó. 

Feltevésem szerint a sikertelen publikálási kísérlet után Horváth lírai naplójának darabjai 
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olvashatóak a csurgói kéziratban. Az utolsó negyedben az Ötödfélszáz Énekekbe válogatott 

szövegek domináltak. A rekonstruált szerkezet megegyezik a publikált Holmik szerkezetével 

is, amelyekben rendszeresen az énekek álltak a könyv utolsó harmadában a vegyes lírai, prózai 

darababok és dialógusok után. 

Kijelenthető, hogy a negyedik, kiadatlan Holmi az irodalmi ízlésben bekövetkezett 

változásnak tanúságtevője, funkcióját tekintve azonban olyasvalaminek is, amiről igen keveset 

lehet tudni. Például, hogy miért került a gyűjteményes kötetbe, az egy-két átírt szövegen kívül, 

más szerzőtől átvett költemény Horváth autográfjaként. 

 

2. Egységes műfajról beszélhetünk a holmik kapcsán? 

A visszatérő utalások a kötet anyagának vegyes mivoltára arra engednek következtetni, 

hogy Horváth nem egyszerűen a versek – szerinte sajnálatos – színvonalbéli különbségeit akarta 

elismerni, hanem a szerkesztés fő intenciójaként jelölte meg a vegyes műfajú kötet 

összeállítását és publikálását. Horváth tudatos volt a változatosságra alapuló kompozíció 

szerkesztésében. 

A 18. században népszerű volt a filozófiai tárgyú holmi, amely fragmentált, nem 

összegző, hanem esszészerű, több témát feldolgozó filozófiai mű. Emellett létezett egy másféle 

holmi, amelynek úgyszintén jellemzője a műfaji változatosság, és általában dominál benne az 

alkalmi vers műfaja. Mindkettő osztozik abban, hogy esszenciájuk a varietasban ragadható 

meg. Horváth Ádámnál nem a filozófiai holmi hagyománya az érdekes, mint pl. Bessenyei 

Györgynél, hanem a lírai napló esetlegességeinek felvállalása a publikálni kívánt könyvben. 

 

3. Milyen vonatkozásai vannak a lokális kapcsolatoknak, alkalmi költészeti formák 

művelésének Horváth életművében? 

Az alkalmi versek helyszíneiből látható, hogy Horváth folyamatosan úton volt: akár a 

negyedik Holmi szövegei alapján, akár az életrajzi kontextusokból, levelekből, 

személymegnevezésekből kirajzolódik, hogy a földmérői munkák mellett jogi munkákat kapott 

ugyanabban a régióban, ahol mérnöki munkáját végzi, s egyszerre, ugyanezen tehetős körökben 

reprezentatív költői szerepében is igen népszerű volt. Egyszerre lehetett tehát országos 

irodalomszervező, értelmiségi, irodalmár és lokális események alkalmi regiszterében is 

otthonosan szóló szerző. 

Elemeztem azokat a társasági szerveződéseket, amelyeknek eszméi a lokális 

kapcsolatokat és az alkalmi költészet poétikai formáit is meghatározzák. Pálóczi Horváth Ádám 

esetében a lokális kapcsolatok elemzése fontos irodalomtörténeti összefüggéseket tár fel, ezek 
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ugyanis a kor magyar vezető értelmiségével való szakmai és baráti kapcsolatot jelentik. A 

kapcsolati hálózatok és alkalmi versek elemzésével új életrajzi adatok kerültek elő Horváth 

házasságaival, irodalomszervezői és tisztviselői működésével kapcsolatban, Széchényi 

Ferenccel, Sárközy Istvánnal, Kazinczy Ferenccel, Somssich Lázárral, Péczeli Józseffel, 

Czindery Pállal, Inkey Imrével, Boronkay Józseffel való kapcsolatát illetően. 

A Litterarius Consessus néven emlegetett összejövetel résztvevői nagyrészt a radikális 

reformerek és szabadkőműves páholytagok közül kerültek ki. Horváth és Széchényi kapcsolata, 

a tudós társaság szervezése Péczelivel egy közvetlenebb együttműködést, közös munkát jelölt. 

A 18. század után az irodalompártolás még jó ideig a mecenatúrán alapult, s így a főrangúakra, 

arisztokratákra korlátozódott. Jelentős struktúraváltást a Magyar Tudományos Akadémia 

alapítása jelentett. Az MTA létrajöttét éppen az olyan társaságalapítási tervek készíthették elő, 

mint a Horváth és Széchényi szervezte tudós társaság. Horváth, Péczeli és Széchényi 

együttműködése egy közvetlen közös munkát jelölt. Az efféle egyedi eseteken kívül – 

elsősorban a társaságalapítási tervek meghiúsulása miatt, vagyis számottevő független 

pénzalapok, írói ösztöndíjak híján – a kultúrafinanszírozás egészen 1825-ig nem mozdult el 

radikálisan az arisztokrácián alapuló klasszikus mecenatúrától. A társaságalapítási szándék 

kitűnik a Széchényi-féle tervezetből és Horváthnak a Czindery Pállal való szövetségéből is. 

További kérdéseket vet fel, hogy A rab és a mátka című szöveg vajon Hajnóczy József 

emlékének szólhat-e, s mi lehetett a tulajdonképpeni tétje Horváth és Mlinarich Lajos 

szabadkőműves vitájának.  

 

4. Milyen hatása lehetett az országos körű értelmiségi közeg eszmerendszerének a 

lokalitásban, ahol Horváth alkalmi költőként működött? Milyen következményei voltak 

ezen eszméknek Horváth poétikájára? 

Mindvégig foglalkoztatott az a kérdés, hogy Horváth szövegvilága mit mutathat meg, 

ha eddig ismeretlen nézőpontból közelítek hozzá. Az eszmetörténeti megalapozás után 

megpróbáltam körüljárni a kor bölcseletének egy kardinális kérdését, a lélek halhatatlanságáról 

vallott nézeteket. Úgy vélem, a közvetlen eszme- és hatástörténeti kapcsolatok a 

szabadkőműves ismerettségek révén megragadhatók. A tudós és irodalmi társaság szervezői 

szabadkőművesek, élükön Széchényi Ferenccel és Festetics Györggyel, Horváth mecénásaival. 

Úgyszintén szabadkőműves volt Czindery Pál, akinek a negyedik darab Holmit ajánlotta volna. 

Horváth lélekről vallott nézetrendszere elemezhető Psychológiája olvasása során és pl. olyan 

alkalminak tűnő művei kapcsán, amelyben halott költőbarátait, Ányos Pált vagy Czindery Pált 

szólította meg. Erre az elemzésre a disszertáció utolsó harmadában tettem kísérletet. 
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5. Hogyan érintkezhet a racionalizmus a 18. század végén a vallásossággal? 

Pálóczi Horváth természetszemlélete newtoni alapú volt ‒ nem is vitatható, hogy olvasta 

műveit, erről maga Horváth is beszámolt. A szakirodalom hagyományos állása szerint Az 

esztendő utolsó éjszakája című, Füreden írt, 1788 utolsó napjára dátumozott versében, a 

newtoni tételek váltak bizonytalanná. Véleményem szerint sokoldalú, nem kizárólag a 

„fenntartó kéz” létében való elbizonytalanodásról volt szó. Hogy a racionalizmuson, a fiziko-

teológián kívül milyen út nyílhatott meg a felvilágosodás korában, azt jól mutatja a német 

pszichológia megszületésének története, és a korabeli, 18. század eleji kételyek, az az általános 

antropológiai szemlélet, amely a racionalizmussal szemben megfogalmazott érveket jellemezte. 

Horváth Ádám maga is Christian Wolff lélek-tanának mintájára írta Psychológiáját. Érdemes 

hát számot vetni ezzel a hagyománnyal, tekintettel a vallási kapcsolódásra. Úgy gondolom, a 

18. században ész és hit, ész és vallásosság kiegészítették egymást. Hogy a 18. század eszméi 

a legmesszebb menően önreflektívek, magában hordozza az észfogalom felértékelődését, de 

magával hozza azt a tényt is, hogy ész és érzelem ellentéte és egysége is átgondolt, reflektált 

gondolat, s az észnek és a vallásnak belső kibékítése igen fontos programja lehet a 18. 

századnak. 
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MELLÉKLET 

HOLMI. Tom. III. us. Pro anno 1791 

 
 

1. Viennea 1791. 12-dik Januar a’ Görög új esztendőkor, de egyszersmind a nápolyi 

Király születése napjára; mikorra vólt rendelve a’ Királyi szánkázás, de el nem sült.  

Esső van: ’s hol a hó? irigy fellegzetek! 

’S hát egy kis szán utat mért nem csepegtetek? 

Ez Bécsnek ekkorig haladt Innepére, 

A’ nápolyi Király’ kedve tőltésére, 

Hol vagytok hajdani jó levegő-egek? 

Mellyben szó-fogadok voltak a fellegek; 

’S az Augusztus Császár’ játékja napjára, 

Győnyőrűn ki tisztult az Ég virradtára; 

Az az Ég; melly éjjel a ki-rendeltetett 

Nap előtt kedv ronto záport csepegtetett. 

Most pedig a kőddel borult menyezetnek 

Készűlni tizenegy napok engedtettnek; 

Havat vár Bécs, ’s annak Felséges Vendége ‒ 

Fellegzett is; ‒ de ím esső lett a vége. 

Esső van: ’s hol a ho? Irigy fellegzetek! 

’S hat egy kis szán utat mért nem csepegtetek? 

Szollyatok ti szomszéd Magyar kiességek! 

Három kies hegyel ékesűlt térségek! 

Hogy Ti az esztendőt havazva kezdtétek, 

’S olly vidám levegő Eg az a tiétek; 

Hogy jó korán a Nagy Bakony ’s Vértes kőzőtt, 

Az egész sik térség fejerbe őltőzőtt; 

Egy mással az Erdők ’s mezők egyesűlve, 

Téli mulattsághoz voltak elkészűlve; 

’S sajnálkodnak, hogy ők nem olly szerencsések, 

’S hogy ő Felségeknek nincs ott Inneplések; 

Sajnálják hogy ezen zápor fellegzetnek 

Helyébe Bécsnek is nem kőlcsőnőzhetnek. 

Esső van: ’s hol a hó? Irigy fellegzetek! 

’S hát egy kis szán utat mért nem csepegtetek? 

De hamár Jupiter Bécset el-feledte 
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Hadgyán; nem messze van Diánna mellette; 

Nem olly szűkek Bécsben a’ győnyőrűségek, 

Hogy ne talallyanak kedvet a vendégek, 

Akkor is; ha az Eg komor ábrázattya, 

Néha a’ fel tett Czélt akadályoztattya: 

Jer hát, tégy Diánna kedvet a Felségnek, 

Tedd ki vadaidat Lángyja ’s puska végnek 

[2] 

Csald meg e’ felhoktűl setétűlt világot, 

Kies Bécs! is találj ollyan mulatságot 

Ne hogy Sicilia szemedre hánnyhassa; 

Hogy kedvetlen gazda vala Bécs Várassa. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

2. Regensburg 15o Jan 1791. allusive ad p[ro]missu[m] carmen pro Rege Neapolitano 

Tandem ergo nivea descendis ab aetherae Forma, 

 Coniugis in gremium Jupiter alme! Tuae, 

Hoc bene: da Cereri nimbus, plue dum vacat aurum. 

 Ad Danaen; petiit nostra vienna nives. 

Plaudite Pierides! Heccato<n>que remittite <vestrum> cursus 

 Est hoc, ad calidi cardinis axe, plagas, 

Tu quoque sub gelidis adverte trionibus ursa ! 

 Amphora ne niveum dissipet nuda gelu. 

Pannonici exultent montes, qui de Imbribus urbi 

 Nuper vicinae condoluere Suae. 

Jupiter! Me choreas (?) Festive sonores 

 Daque urbi lusus quos Tuus hospes amat. 

Sicelides Musae Siculorum Carmina Regi 

 Montibus e Scythicis post quoque Festa canant, 

------- 

Aeternumque canent, canet alto mur mure Dives 

 Ister, et ad terras Oceanumq[ue] Feret: 

Quantum Sub Patriis exultant collibus Hunni 

 Cum Sibi Siciliae Demeruere Iovem; 

Flumina portabunt laudes, et nomina tradent. 

 Montibus, aethereis aequiparanda Diis. 

Carpathus excelso surget vicinus olimpo; 
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 Ipseque de tanto nomin<a>e testis erit. 

Et super hoc gratae mentis monumenta reponet 

Hungarus, inque Polos gaudia mittet ovans. 

[Regensburg 1791. január 15. alludálva a nápolyi királyról írt előző énekre 

Végül tehát leereszkedsz az égből hó formában, 

kegyes Jupiter! feleségednek ölébe, 

jól van ez így: adj Ceresnek felhőket, öntsd az aranyat, amíg szabad, 

Danaéra; vágyta Bécsünk a havat. 

Tapsoljatok Múzsák! És Heccatonnak adjátok vissza a pályát, 

Ez a meleg sarok tengelyénél lévő területeknél van, 

Te pedig fordulj ide a fagyos ökrök alól, medve! 

A vízöntő nehogy fagyos havat szórjon 

Ujjonganak a Pannon hegyek, akik még a minap  

szánakoztak a szomszéd városukon a záporeső miatt. 

Jupiter! Nekem ünnepélyesen zengő kartáncokat  

adj, s a városnak játékokat, melyeket Vendéged szeret. 

A szicíliai Múzsák énekeljenek a szicíliaiak királyának 

a szkíta hegyekről dalokat az ünnepségek után is. 

Örökké énekeljenek, és énekeljen mély morajlással a gazdag 

Duna, és a földekre, az óceánig vigye hírét: 

a hazai dombok alatt hogyan ujjonganak a hunok 

Midőn Szicília Jupiterjének tisztelegnek; 

a folyók elviszik majd/vigyék el dicső hírét és neveiket tovább adják majd /adják tovább 

a hegyeknek, mint az égi istenekkel egyenértékű neveket, 

a Kárpátok felemelkednek a magas Olympos szomszédságába 

és ők válnak ezen oly nagy név tanújává. 

És e fölé a hálás szellem emlékművét helyezi el a  

Magyar, és egészen a sarkokig küldi majd / küldje örömét ujjongva.] 

[3] 

3. Lakodalmi Versek. Matkovits János úr és Vétsei Teréz Kis Asszony menyegzőjére 

Győztél Amor! győztél; ’s Efezust oltárod’ 

Arany küszöbéhez ma cziprusba várod, 

Hol Diánna tőmjént gyújt a’ szerelemnek, 

’S olly szolgálatot tész Himen a szép nemnek; 

Hogy ővét meg-oldván másként őltőzteti, 

Therezzel pártáját holnap le teteti; 

’S meg hallja Czinthia a’ János szájábol, 
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Mit tett egy szép hajnal aző Nimfájábol. 

Őszve fogja törni gyermekes Diojit, 

’S tűze meg hervasztja virág koszoruit; 

Vagy inkább virágit vele el vetteti, 

’S a helyett gyűmőlcsőt hozni készitgeti: 

’S mivel éppen Vizét Ephesusnak vélte 

Ott talán tilalmas dolognak itélte 

Hogy ujj tűzet gyujcson idegen oltárra, 

’S azért álldozattját hozá Iván Fára; 

Ugy van im Diánna engedi Nimfáját, 

’S vezeti Matkovics szép Theresiáját. 

Ah! Mit csinált Venus! Cupido mi csint tett? 

Ah boldog egyszeri szerelmes tekintet! 

János volt Thereznek leg-első mátkája, 

Therez volt Janosnak első Czipriája. 

’S amor olly szerencsés nyillal lővőldőzött 

Mindenik meg hodolt ’s mind a kettő győzőtt. 

Vedd el hát Venus! Ez uj pár idvezlését; 

Kinél a holnapi hajnal repedesét 

Tőmjénezve fogja Himen innepleni, 

’S vele az enyelgő szerelmek Isteni. 

De Sitkovszkitől és idvez legy Czipria, 

Ő volt az a nyertes szerencsének fia, 

Kit noha most tisztelsz első szolgálottal 

Már is olly szerencsés lett az áldozattal 

Hogy mikor ez az egy pár Dianna szűlette 

Pafusba sem volt, Cziprusba vezette. 

Idvez légy hát Venus! hozd fel csillagodat, 

Ragyogtasd olly őrőm kőzt est-hajnalodat, 

Hogy ez uj pár ’s ennek keső onokai, 

Szemek láttára fel nővő ágocskái, 

Ez két hajnal kőzit vigan emlegessék 

’S ifjuságok, őreg korokban is tessék. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[4] 

4. Pozsony 20. Febr. anniversarius […] Morty Josephi [..] 

A nagy Isten körül lévő fényességről… 
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A nagy Isten kőrűl lévő Fényességből 

Le tekintvén Szűz Szent Asszonyunk az égből; 

Az emlékezetes Joséf gyász Innepén, 

Lát egy gyászos Magyart Országunk kőzepénn. 

S’ kérdi hogy az ennyi Farsangolók kőzőtt, 

Hogy van, hogy ő éppen ma gyászba őltőzőtt; 

Igy felel a’ bátor hazafi hirtelen, 

Ne űtkőzz meg Szent Szűz ez fekete jelen; 

Innepet Szentelek Joséf árnyékának, 

Mert ma esztendeje kora halálának;  

Hogy hogy kérdi a Szűz, ’s előtted lehet é 

Olly jeles a’ Josef bus emlékezete,? 

Kit ti ’s a’ mint vélem nem csak Ti magatok, 

Tagjait rongáló Főnek tartottatok; — 

En felel a’ magyar, én, és kezd kőnyvezni, 

Tartozom mig élek rola emlékezni; 

Nékem ugy mond egyszer méllyen alúdttomba, 

Mellém lopakodott Josef alattomba, 

Nagy és kemény szoval felserkent engemet, 

De reá csak alig vethetém szememet, 

El-tűnt ’s mig réműlve csudálom magamat, 

Mellettem találám őrző angyalomat. 

Meg szollitt az Angyal; és int hogy fel-keljek 

Es mindjárt Josefnek Oszlopot emellyek; 

Hozzá fogok ’s félig már fel-építettem 

Midőn sok hazafi társaim mellettem, 

Nagy kiáltásokkal őszve todulának, 

’S hogy oszlopját fellyebb rakjam eltiltának — 

Most hát felel a’ Szűz épicsd fel egésszen, 

Talán már akadály ’s tilalom nem lészen. 

Nem igy szoll a Magyar, mert már meg értettem 

Hogy Fundamentomát nem jo helyre tettem; 

Egy iszonyu méllység volt ásva alatta 

Mint őrző angyalom már meg-sugarlotta, 

Még pedig félelem, gyanuság, kéttségbe 

Esés, és villongás laktak a méllységben. 

De emelek most mást emlékezetére, 

Mellynek minden Magyar kész épittésére 

Ennek a’ talp-kőve lessz a bizodalom, 

Kőzép Forrasztása az édes hatalom, 
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Tetején az okos Szabadság czimere, 

Sándor Leopold lessz Építö mestere. 

glossza: a’ 3-dik Holmiba be iratott. 

Jegyzet (M.G.): A nagy Isten körül lévő fényességről címen megjelent a Holmi harmadik kötetében 

a 119. Levélen: XXI. Felséges második Jósef Tsászár Halálának emlékezetinnepén, utána egy 

esztendövel. Posonyban 22. Febr. 

[5] 

5. Sensus Carminus Hungaricus 

Ex sede caelisti Beatorum prospectans B. Virgo Maria in festo anniversario Mortis Josephi 

Imperatoris videt Hungarum aliqvem in meditullio Regni lugubri nigra veste iudutum; Et qvid tu 

inqvit in pullo hoc vestitu inter tot bachantes et hoc ipso plane die? Respondet prompte audax 

Patriota, non mireris Sancta Mater! Festum celebro mortis Josephi anniversarium, qui hoc ipso 

anni praeteriti die obiit; quid ergo inqvit Virgo: et tam solemnis Tibi est mortis Josephi memoria, 

quem vos et ut credo non vos soli, caput membris suis inimicum fuisse credebatis. Respondet 

cum lacrimis Hungarus: Ego Ego omnino debeo ejus dum vivam reminisci; me semel alto sopore 

opressum clam accedendo, alto et forti clamore expergefecit Josephus, et vix oculos in [e]um 

direxi cum evanuit; Qvod cum trepidus mirarer, accedit Angelus custos, monetqve ut surgum et 

illico erigam monumentum Josepho; Ordior opus, erigoqve Columnam usqve medium, et ecce 

plures mei Patriotae circa me magno murmure conveniunt, et ne columnam altius aedificem 

inhibent. Nunc ergo respondet Virgo: perfice opus, jam fors nemo aedificium inhibebit aut 

turbabit. Non inqvit Hungarus, jam intellexi qvod in malo loco posuerim Fundamentum, sub erat 

Columnae ingens Caverna, ut Angelus Custos me edocuit, cavernamqve diffidentia, suspicio, 

desperatio, et dissensio inhabitabant, Verum erigo actu aliud monumentum, ad qvod 

exstruendum paratus est Omnis Hungarus, Fundamentum hujus est Confidentia, mediae 

conjuncturae doleis potentia, in culmine prudentis libertatis effigies, et Architectus est Alexander 

Leopoldus 

Jegyzet (M.G.): Az előző mű latin, prózai fordítása (más tintával). 

[A magyar nyelvű vers tartalma 

Letekintve a Boldogok égi székhelyéről József császár halálának ünnepi évfordulóján a 

boldogságos Szűz Mária egy magyart lát meg a királyság közepén fekete gyászruhába öltözve, és 

így szól: „Mit csinálsz ebben a sötét öltözékben annyi farsangoló között és pont ezen a napon?” 

Tüstént válaszol a merész honfitárs, „Ne csodálkozz Szent Anya! József halálának ünnepi 

évfordulóját ünneplem, aki az elmúlt évnek ugyanezen a napján hunyt el. „És neked, szól a Szűz, 

mitől olyan ünnepi József halálának emléke, akiről ti, és azt hiszem, hogy nem egyedül ti, azt 

tartottátok, hogy honfitársaitok számára ártalmas személy volt.” Könnyek között válaszol a 
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magyar: „Én, én, amíg élek, mindenestül adósa vagyok az emlékének. Egyszer mély álom 

nehezedett rám, amikor észrevétlen közeledésével, nagy és erős hangon felébresztett József, és 

alig néztem rá, amikor eltűnt. Mivel ezen reszketve elcsodálkoztam, odalép az Őrangyalom, és 

figyelmeztet, hogy keljek fel és Józsefnek nyomban állítsak emlékművet. Munkához látok, s a 

feléig emelem az oszlopot, és íme honfitársaim többen nagy morgással körém gyűlnek, és 

gátolnak abban, hogy az oszlopot magasabbra építsem.” Mármost a Szűz így válaszol: „Fejezd 

be a munkát, ezúttal talán senki nem gátolja vagy háborgatja az építményt.” „Nem, szól a 

magyar, most már megértettem, hogy rossz helyre fektettem az alapot, az oszlop alatt óriási 

hasadék volt, ahogy az Őrangyalom kiokított, és a hasadékban bizalmatlanság, gyanúsítgatás, 

elkeseredés és széthúzás lakott. Ugyanakkor azonban emelek egy másik emlékművet, olyat, 

amelynek a felépítésére minden magyar hajlandó, alapja a bizalom, közepén az összeillesztés 

cselvetések helyett a hatalom, tetején a bölcs szabadság alakja, és építőmestere Sándor Lipót.”] 

[6] 

6. Posonii 12. Febr. 1791.  

Ennek a Deak versnek 

Hadikii ad tumulum pullae invisere Sorores 

Relligio, Virtus bellica, prisca fides. 

Caelicolas habuit me conciliante faventes 

Dixit: et accendit lampada Relligio. 

Hostibus effeci memendum bellica virtus 

Dixit et ad Tumulum laurea serta dedit 

Prisca fides: hominum duce me sibi corda paravit 

Dixit, et appendit cor tumulo niveum 

Qvarta superveniens, me vel galeatus amavit 

Dixit, et haec Sciripsit pro tumulo-Sophia, 

Hadikios Superi si vobis tollitis, inter 

Degere terrigeneas amplius haud volupe est. 

magyarul… 

Jegyzet (M.G.): Latin vers, nem jelent meg. A magyar fordítást külön műként rendszereztem. 

7. A’ Hadik’ holt testét látni sir boltjába 

A’ Hadik’ holt testét látni sir boltjába 

Harom testvér szüzek jöttek gyász ruhába 

A Vallás, /a./ vitézség, és az Ösi hüseg /b./ 

Mind háromra munkát, ’s szót biz a’ Ditsösség. (c) 

A’ Vallás, meg-gyújtván maga a’ métseket. 
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Barátivá tettem ugy-mond az egeket; 

A’ Vitezség bajnok-koszorút sirjára 

Tüzvén, Gordont tettem ugymond melly vasára, 

Ez az ösi Hüseg sirján fejér szivet 

Függeszt fel, nyert úgymond példámmal sok hívet. 

Negyedik erkezik ez három közibe 

A’ böltsesség, ’s állván a’ feje felibe 

Szeretett engem is katona léttére /v. sisakos léttére/ 

Ugymond, és ezt irja koporsó kövére 

Egek, ha már Hadik hozzátok kőltözött 

Nem nagy öröm élni az emberek között. 

a: Vallas, Religio, ez ollyan formát tesz, mint Virgiliusnak a’ pietas, mikor Eneast nevezi: Pius 

Aeneas. Nálunk közönségesen a’ Religiót Vallásnak nevezik, ’s talán tsak azólta nem meriti ki a 

Vallás a Religio értelmét; miólta vissza él vele a’ Világ, mert a Vallásról nagyot tart az Irás: 

Szájjal teszünk vallást az Idvességre. 

b. Prisca Fides? Ösi hüség; értsd akar azért Ösinek; mert régi, akar azért, mert a’ magyarra Ösrül 

maradott, ’s vele született Joság. 

c. A Ditsösség, azért van ide magyarul behozva, hogy méltó oka legyen a’ Böltsességnek arra, 

hogy ollyan különös és mást ki rekesztö koporsós verset irjon Hadiknak. 

glossza: a’ 3-dik Holmiba be iratott. 

Jegyzet (M.G.): Fordítása magyar költeményként jelent meg a harmadik kötet 121. oldalán: Hadik 

fö-Hadi Vezérkoporsójára; Ennek ’a Deák Versnek: Hadikii ad Tumulum ’s a’ t. Magyarra 

fordítása. Pozsony 12. Febr 1791. A negyedik kötetben ugyanezen a lapon, a latin szöveg alatt 

olvasható. 

[7] 

8. 1a Martii 1791.  

Morocza Úr Halalára. 

El költözél hát közülünk Te is Kedves Rokonom 

’S hozzád tsak egy butsúzó szot sem lehete szollanom. 

Maradt e még halál! a’ mit <még> tégy keseritisemre. 

Maradt e a’mivel kisztess a gyászra ’s félelemre. 

Ha már egy illy felejthetetlen egy kivtől meg-fosztattál, 

’S azzal élni a’ki nálom méltóbb élni, nem hagytál. 

De hova költözöl hova? Szerentsis boldogtalan.  

Hát így tűnt e el mint árnyék ’s igy lett e haszontalan. 
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A’ma’ házad törsökének nem rég földé lett pora.  

El felejtésére gondolt édes képzések sora; 

Alig temetéd el sirva Édes Öreg Anyádat, 

Alig eledt remenységed meg látni onokádat: 

’S hát ímé Fijadat vödet Leanyodat menyedet 

El hagyod, el hiv Párodat, ’s egy neveletlenedet. 

El azt a’ tsendes öregség <könn> edesitése végett 

Már jó előre el <rendelt> intézett kedves gyönyörűséget. 

Erzetted e Edes Atya! Illy kora halálodat. 

Mikor mint jövendö mondó ugy rendelted Házadat. 

<Mikor> Hogy minden Házad népeinek szobákat osztogattál. 

Magadnak pedig birtokban külön egyet sem hattál, 

Azzal képzelvén idesnek közöttük lakásodat, 

Ha fel osztod mindnyájuk közt szivedet ’s szállásodat. 

Nem igy lett; ‒ az ég neked is rendelt ‒ De oh fajdalomra 

Nem <igy> ollyat rendelt a’ millyet kivant a’ bizodalom. 

Hiv Házad népé<nek> jöt/söt egisz környékünk siralmára 

Csak egy ölnyi sirt rendele tested/nejed nyugodalmára. 

Egek méltó vólt e Lélek hogy el menjen hozzátok, 

De méltó kesergeni is hogy korán meg fosztátok, 

Özvegyit egy olly Férjtöl, árváit olly Atyától/Anyától, 

<Társaságunkat> Szent Egyházunkat Vallásunk’ ollyan Apostulátúl, 

Rokoninak felei/ feles számát egy olly atyafijától, 

A’ Tarsaságot a’ köz jó olly gyámol oszlopjától, 

A’ millyent ha mást /: de hol van több:/ Egek nem engedtek 

Meltán holtig sirathatnak az meg-keseredettek. 

De szünjél meg Músám szünjél ‒ látod hogy érzéketlen 

A’ gyász hang is; Morczárúl éneked is lelketlen; 

A’ kis bú panaszra fakaszt, de a’ nagy némává tesz 

<Morczát föl…> Illyen halottat jajgatni nyelved elégtelen lesz. 

Nyugodj hát nyugodj fáradt test, <már> eleget szenvedtél. 

Tudtad a törvényt is annak lám eleget is tettél.  

[8] 

Hogy Te is, <mint mi> valamint minden Asszonytól születtetett 

Izzadva keres kenyeret, ’s dologra teremtetett. 

Nyugodj hát nyugodj békével nagy Anyád kebelébe. 

De nálam, ’s házad népének élsz emlékezetébe. 

Jegyzetek a lap alján más tintával. 
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Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

9. 25. Febr. 1791 

Mi Zala Megyének ezen folyó esztendöben, Februar 22dik napján tartotta köz gyülekezetében fel 

olvastatván, a F Helytartó Tanácsnak arró való jelentése, hogy most uralkodó Fejedelmünk, 19e 

November meg-koronáztatott; következő napon úgymint Febr. 23dikára, véghez ment a Zala Isten 

Vezérünk Szala Egerszegi mezö Városban, buzgónn pompásan, és vígan. Sok Insala Pontificuus 

vólt, Mező Szegedi Szegedi János F. Örsi Praepos.. Úr, predikállott pedig Hahóti Apatur Rosti 

Janos Úr: a’ halgatók vóltak sok mind a’ két ágon lévő, Fő és Nemesi Rendü Uraságok: A’ 

nemes Vármegye Bandériuma az nap tette harmadik pompás szolgalatját; minekutánna tudni illik 

már a’ Szent Zálog mellett való Őr állást, a’ ..sig Budán el-vegezte; Posonyban pedig a’ 

Fejedelem-meg koronáztatása Innepére, azt a pompás tiszteletét, mellyet jó Királyunknak egész 

orszaglása ’s elete ideje alatt az egyszernél több nem leszen meg teve; harmadik szerentséjének 

itélte, hogy Megyénk kebeliben is szokott ékes öltözettel paripákon .. ez örvendö Innepen 

megjelenvén: maga közelebb való véreit és szüléit az örökös Fejedelmeink megkoronázásara 

rendelt hálaadó Innepet diszessen meg ülni segittse; Ezekhez kapcsolva magát több lovas 

nemesség is, a’ #ns Bandériumnak egyik vitéz Kapitánya Tettes Gömöröi Gömörey György Ur 

vezérlése alatt: meg jelentek e tisztesség tételen, a Mi Var megyenek Gyalog és Lovas Katonái 

is, ezeket a Ns Vármegye Hadnagya, amazokat pedig Porkolábja vezetvén; és külön gyalog 

Seregben az Egerszegi lovasok is másfél szakasz: sip, dob, trombita, ’s mosarak harsogtak 

ropogattak egész nap a Városonn. Estvére pedig az szép Inneplö népségnek Szine, Ml’g’s Groff 

Althán Janos fő Ispán Úr szállására seregelvén nagyitották örömét ez ember szeretö 

méltóságának; és ott musika szónál vigadoztak. Ne magyarázzátok balra komor örvendök, hogy 

a’ magyar minden öröm Innepet muzsikánn és tánczonn végez; mert ha a Régiek míg a’ meg holt 

Nagy Embereknek is emlékezetére, víg jatekokat rendeltek, az esztendönként elö fordúló gyász 

Innepekenn: sokkal méltóbb jussa vált a’ Magyarnak; ’s méltobb ..inek; hogy T. II. Leopold 

emlékezetére, Fő Ispánnya szállásán tánczola ki világos ki virradtig. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

[9] 

10. Füred 1a Martii 1791.  

Cséppán Istvánnak 

No már most gyónd meg ha mered; mi nagy oka lehetett 

’S mitsoda maradhatatlan lélek kényszerithetett 

Hogy Oláht el vidd elölem; hogy meg fossz jó kedvemtöl. 

Pápára mind kettötökkel együtt mehetésemtöl. 

Tán a késéstöl féltetted; én neki fel fogadtam 

Hogy vissza küldöm ’s elöre kotsimat által adtam, 
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Györig; hogy a Terminusra elért vólna Budára 

Mert ö huszon negyediknél elébb lovat nem vára; 

Hát tán magadat féltetted, hogy szerelmessé teszünk. 

Vagy a’ tudományokra szánt szép idödbül el veszünk; 

Hát lám hiszen az Ördögök Prókátorrá tettek már 

Sem az idö sem hogy magad likra verjed nem nagy kár; 

Vagy tán az ides nyanyátol hosszas távol-lételed, 

Sijettette más utját is olly szertelenül veled, 

Jo jó hiszen jó Anyád van, s’ Anyád méltó szeretni, 

A Szülék öleléséért illö haza sijetni, 

De hiszen tán vén korodra nem élsz olly mohon vele 

Mint a por tubákkal némelly finnyás Úr, szarom bele. 

Csak a’ durczasság hát az ok, az a’ Misantropia, 

Mellyel nyilván jelét adod hogy ben vagy Apád fija. 

A’ vadság?, ’s nai nulla semmi? baráti törvénnyel nem gondolas 

’S valami tsak másnak tetszik minde az ellen trutzolás 

’S ehez járúl hogy tettednek ne legyen semmi hijja 

Egy kis epés Ambitio ’s tsinos hipokondria; 

Mert ha már károsnak vélted rám várakozásodat 

Mért nem vitt hát el az ördög a forsponton magadat, 

Ha már magad emberekkel társalkodni nem akarsz 

/:Pedig bár vén kakas légy is nem élsz el ha nem vakarsz, 

Ki a ménkü tudja hogy élsz ha magad nem mutatod? 

Sokszor vaktában Musika ’s bor közt fel találhatod. 

A’ mit nyomozva keresel; / de mért nem eresztetted 

Oláht, mentsd magad ha tudod, biz ’azt tsak ebül tetted. 

En miattatok utamat szer felett sijettettem, 

Mikor Györhöz közeledettem már szint úgy örvendettem; 

Hogy veletek vatsorálván edessebb lessz az álom; 

Nézem ‒ hát mind hármotoknak tsak hült helyét találom. 

No várj gondolván magamba; meg mosom a’ fejeteket, 

Akartam is, de tekintvén Prókátori tisztedet; 

A’ mosó szappant tsak tréfás vers formába botsátom 

Vedd jó nevenn, vagy ha tetszik szidj meg erte baratom. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[10] 

11. 9a Marc. 1791.  

Virág Benedeknek Fejérvárrá. 
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Egek! hát Apollo, a’ kinek jobbára 

Vers koszorúkból van rakva Szent óltára, 

Ma a’ Nagy Jupiter tisztségét el vette, 

Es a Barátságnak Istenéve lett-e? 

Midőn Szent Temploma tömjénja füstjére 

Vidám szivek gyülnek a’ Pindeus-hegyére, 

’S ollyak a’ tagjai a’ vers-szerző karnak, 

Kik barátok lenni tudnak ’s akarnak, 

Nem hiszik hogy néma ’s komor andalgásban 

’S magát a világtól örök el vonásban 

Áll a’ jó poéta maga viselete, 

(’S tsudálnám is, ha ez hajdan így lehete 

Ha Virgil egyedül az Andes völgyekenn 

És Orfeus pusztás kietlen bércekenn 

Tudta vagy rajzolni Troia veszedelmét. 

Vagy Euridiczéneksiratni szerelmét, 

Ha tsak ez fel serdült szép nevendékekbül 

Nem szedett magánok olly társ-Barátokat 

A’ kik vidámitsák az Indulatokat) 

Hanem érzik egymást ’s óhajtják ismerni 

Ohajtanak hasonló barátokat nyerni. 

A’ még nem látottat távolról ölelik, 

’S ma hólnap ez lánczot annyira nevelik, 

Hogy leszen egymásnak mind barátja ’s híve, 

Nem lesz meg-sérthető a’ poeták szíve, 

Oh vajha úgy lenne, vajha Táliának 

Mind egymást ölelő magzati vólnának. 

Vajha a’ kevélynek, a szeretetlennek, 

A’ mindennel ujjat vonó izetlennek, 

Eris (?) minden átka a fejére szálna, 

’S a’ Fébus’ illatja folytó füsté válna. 

Kies hegy ‒ Parnassus ‒ nem ismer felhőket, 

Magas tetejével fellyül mulja őket, 

Nem értek fel ide, ne is héjjazzatok 

Ti alatsonyságból jövő párázatok 

Ennek tsendes térje. Tisztes levegője 

Amaz arany század képe viselője 

A’ hol a Barátság mind törvény, mind bíró 

Társ—Barát, ’s kis Király mindenik vers Iró -- 

Ugy van ‒ mélyen érzem ‒ ’s kéntelen érezni 
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Szívem: a’ mit alig tudok kifejezni, 

Mely bőven részesít Fébus kegyelmébe 

Mióta pappá tett maga szentélyébe. 

Hív barátaim naprul napra sokasulnak — 

A’ szerelmek egymás hangjaitul gyulnak 

A’ nem ismert hivet ismerössé tészik 

’S e Szent Barát sereg mint a láng (?) tenyészik. 

[11] 

Meg ismerve nem rég Kazinczi engemet, 

Mágnes ő ‒ magához ragadá szivemet, 

’S im’ addig hordozá maga szive mellett, 

Hogy vonszó erővel szivem is meg tellett 

’S illyen lánczot tetszett fonni az Egeknek, 

Hogy barátja legyek Virág Benedeknek. 

Édes gyönyörüség Kazinczyt szeretni 

’S ditsösség ő tőle vissza szerettetni 

Hát még vele Fébus hangjain pihenni, 

A’ hol ő Orfeus, Arionnak lenni, 

Édes ő utána barátokat lelni, 

Kiknek hív szivekrül már ő tud felelni; 

A’ kik elébb mint én láttam, vagy szerettem 

Volna, Apollónak áldoznak érettem. 

Édes Parnassuson Virágot ismerni, 

Sőt egy illy Virágtól koszorut is nyerni. 

glossza: qua Jupiter.. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

12. A’ Herkules Választására 

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci: 

A’ jó is jobb ha szép, 

’S legjobban találja, 

’A ki a’ hasznost is 

Édessé tsinálja 

Jól vagyon Herkules! böltsen választottál 

Mikor a’ virtusnak szivedbe hejt attál, 

Mit tehetett jobbat egy égi eredet, 

Mint mikor a’ mézes szónak nem engedett; 



174 
 

Mellyek szép de színlett boldogság nevében 

Hamar fészket vernek az Ifjak szivében. 

Úgy illett valóban az Ammon fijának 

Hogy nemes tettekkel nyerjen helyt magának 

Az égben a’ mellyet már meg ferteztettek 

Egy nehány Isteni magból születtettek : 

Oltárt emelt Venus a’ fajtalanságnak, 

’S egy fő bűnből Istent tsinált a’ világnak. 

Bakhust is halandók az égbe vittétek 

’S ennek neve alatt Isten volt egy vétek. 

Minden rút minden rossz az egekbe mene 

’S már a tolvjnak is volt külön Istene; 

Ugy hogy az egész ég tsupa bűnné válna, 

És a’ virtus benne helyet se találna, 

Hanem ha Theseus, Herkules és mások 

Sok erős és nemes dologban munkások, 

Meg nem tanítnának némelly okosakat 

Mi teszi Istenné az Imádottakat. 

Jól van hát Herkules böltsen választottál, 

Mikor a Virtusnak szivedbe helyt adtál. 

Virtusnak ‒ mert Isten nevet Őstöl venni. 

Gazdagnak születni ’s így gazdagnak lenni 

Egy Erichteusnak elébb születtetni, 

És így Herkulesnek urává tétetni 

Nem Virtus: sőt ennél keményebbet mondok. 

Mellyre sok őrültek példák ’s sok bolondok, 

A’ szépség, a’ termet, könnyű test, erősség, 

Sőt az ész is sem nem Virtus, sem ditsősség. 

[12] 

Amazok többnyire szerentse játéki, 

Ezek a’ természet remek ajándéki, 

Ha sokszor Nagy Sándort szerentse nem nem tenne, 

Sok Belizárius nagyobb Sándor lenne, 

Ha Hunyadi Annya ’Sigmondné lett volna, 

A’ magyarnak még a’ Nap is meghódolna, 

A’ szép, a’ termetes, a’ könnyü születik, 

Az erő a’ testtel ’s benne teremtetik, 

Az ész is természet munkája magába, 

’S Csak úgy mennek ezek a’ Virtus számába, 



175 
 

Ha a’ bölts az eszét a’ majmok eszétől, 

Az erős a’ medvék ’s bikák erejétől, 

Meg tudja magáét úgy külömböztetni 

A’ mint egy embernek kellett teremtetni; 

Ha az okos lélek jól él e’ remekkel, 

’S égi származáshoz illendő tettekkel 

Emberi állatját tudja nemesíteni, 

És a’ köz társaság köz hasznát segíteni, 

’S ezt értik a’ böltsek ez ki fejezettel, 

Nintsen az emberben Virtus természettel. 

Jól van hát Herkules, böltsen választottál 

Mikor a Virtusnak szivedben helyt attál. 

Mikor jól ismervén égből vett létedet, 

’S tudván veled termett sok derékségedet, 

Nem tartottad addig magadat méltónak 

Arra, hogy fia légy ama’ nagy Amonnak, 

Míg a világ előtt hires tetteiddel, 

’S egeket érdemlett tselekedetiddel, 

Meg nem tanitottad ’a fél Isteneket, 

Mi teszi Istenné az Isten gyermeket; 

Mert az hogy három élly össze nőtt tsudára 

A’ te izos tested fogantatására, 

Hogy még a böltsőben tsetsemő korodban 

Öszve téptél egy pár kígyót haragodban, 

’S akaratod nélkül már arra valónak 

Tartottál hogy ellent álhassál Junónak, 

Hogy mikor a’ bosszus királyné szopatott, 

Haraptad az emlőt és az el folyatott 

Tej a’ mint hosszában az eget el futja 

Abból tej-ut legyen vagy az Ország utja; 

Ez vagy mind költemény. Vagy ha meg lehetett, 

Ditső érdemidhez semmit nem tehetett. 

Ama’ költeményes Nasó valójában 

A’ Te virtusidnak históriájában 

Midőn tetteidet már születésedenn 

Kezdte tsorbát ejtett nagy ditsőségeden, 

[…] többet érdemlett töled valójában, 

Mikor amaz elmés allegóriában 

[13] 
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Ott kezd virtusokról Tégedet ditsérni, 

A’ hol az emberi értelem már értni 

Kezdvén tud a’ gyermek derék gyermek lenni 

Tud a’ jó ’s rossz között különbséget tenni, 

Mikor azzal a’ mit belé ólt az Attya 

Jól élni magának tulajdoníthatja. 

Jól van hát Herkules, böltsen választottál, 

Mikor a’ Virtusnak szivedbe helyt attál. 

’S ki mutattad Lelked’ leg-föbb derékségét, 

A’ különböztetö elme tehetségét. 

Midőn két szűz jövén hozzád tanátsolni, 

Mellyhez mindenkihez érdemes pártolni, 

Egy olly halhatatlan Jupitertől lettnek 

A’ kitől halandók soha nem születtek, 

És így ha minde bűnben, vagy ha miben másban 

Munka, dolog nélkül tsak hivalkodásban 

Töltögetnéd is el örök életedet, 

Senki többé felkent létedtől Tégedet 

Meg nem foszthat; még is a’ jórul aggódás, 

Amaz égből szállott szent nagyra vágyódás 

Ditsőség utjára kénszerit indulni 

És a’ több fél Istent jóval fellyül mulni; 

’S szólva amaz gyilkos férge a’ világnak 

Nevezi elötted magát boldogságnak, 

Kies ösvénnyel tsak az öröm mezején 

Csendes nyugovással kinál jó idején, 

Valami jó izű szádnak és szemednek 

Mind azt meg igéri fijatal szivednek, 

És a’ mi leg-nagyobb bú nélkül vigságot 

Gond ’s fáradság nélkül kintset, gazdagságot, 

(: Melyeket halandók mi gondal keresünk 

Hogy majd vénségünkben bú nélkül élhessünk : ) 

És igy ollyan szinnel festi áll-orczáját, 

Mellyek mutathatnak Istenek mátkáját, 

’S mégis ez ígéret semmit sem ér nálad 

Ama’ nagyon titkolt hibát el találod, 

Az ajánlásokat ésszel össze méred, 

’S ki nézed, hogy vagy ezt, vagy azt el nem éred, 

Tudod boldog Ifju illy korán, hihető, 

Hogy a leg-rutabb is szép szinre festhető, 
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Hogy mindenikünknek a’ Jóra van dolgunk, 

De mivel két féle a’ mit Jónak mondunk, 

Ugy mint valóságos és tsak úgy tetszett jó 

Itt téveszt utat ’s czélt sok égbe utazó, 

Ha a’ tisztességes jó utját nyomozza 

’S jól okos lélektől meg nem tudakozza, 

[14] 

Melyik az? ’S vaktában rosszul ért felőle, 

Másokonn héjjazó kevélly lesz belőle, 

A’ gyönyörködtető jónak is formája 

Ollyan hogy ritka az a’ ki el találja, 

Mert a’ feddhetetlen gyönyörüségeket 

Kik unhatatlanná teszik az egeket, 

Könnyü el tserélni tsalfa feslettségre 

Buja szerelemre s’ telhetetlenségre, 

Végre az a’ mit mi hasznos jónak mondunk. 

’S a’ mellyre jobbára ollyan nagy a’ gondunk, 

Hogy a’ hasznost tartjuk átallyában jónak, 

Hamar fösvénységet szül a’ halandónak. 

A’ boldogság tehát (: mint magát nevezte 

Az egyik szűz : ) dolgát tsalfaságon kezdte, 

Mikor boldogtalan vigsággal kinála 

’S hogy azt gond ’s hogy azt gond ’s figyelem nélkül leled nála. 

De Te azt ’s őtet is képzelt Jónak véled, 

’S hogy eget Érdemelly vellyek nem reményled, 

Jól van hát Herkules! Böltsen választottál, 

Mikor a’ Virtusnak szivedbe helyt adtál. 

’S más választásoddal helyet érdemlettél 

A’ mellett a’ kinek magvából eredtél. 

Nem elégettél bölts ’s erős hireddel 

Használsz a’ köz jóra erőddel, eszeddel. 

Folyó vizet vezetsz istállót tisztitni, 

Meg tanitván mint kell az erőnn segitni, 

Jázont az aranyért Colchisba kiséred, 

’S azzal a’ világot killyebb is esméred, 

’S egyszersmint hazádat ujjal gazdagítod, 

Hajón kereskedni ’s utazni tanítod. 

Az ember üldöző oroszlányt meg nyúzod, 

De bőrét Bundául a’ válladra húzod, 
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Hogy a’ gyilkos miatt vallott világ kára 

Szolgáljon utóbb is a’ jobbak hasznára. 

El mégy az Est-hajnal kertje kapujához, 

És hogy hozzá férhess az arany almához, 

El veszed Atlásztól a’ magas egeket, 

’S válladon forgatod a’ tüzes testeket, 

Tanítván bennünket, hogy az Ég Leánya 

Uránia ’s aranyt ér a’ tudománya. 

Le mégy a’ pokolig az alsó föld hátra 

És ott rátalálván egy fogoly barátra 

Vissza adod a’ nagy Theseus a’ Világnak, 

Véget vetsz a’ tsúfos ’s méltatlan rabságnak, 

Jelentvén hogy a’ jó és hasznos emberért 

Sem kétséges utat nem kéméllesz sem vért. 

[15] 

Tanitod ezekkel a’ hatalmasokat, 

A’ mindennel bőven bíró királyokat, 

Hogy nem azért lettek ők olly szerentsések, 

Hogy a’ földbe ássák e’ drága kintseket. 

És vagy öszve dugják heverve kezeket. 

Hideg vérrel nézzék a’ más sorsát ’s kárát, 

Hanem ’a kintseknek adják meg az árát, 

Részelvén a’ köz jót abból a’ bőségből, 

A’ mit ők felesleg nyertenek az Égtől. 

Vagy hogy ő magokat ki tegyék tsudának, 

’S mintha már ők nem is emberek vólnának 

Kevéllyen nézzenek az alatsonyokra, 

De mint ők szinte úgy égből származtakra; 

Hanem a’ tudományt ’s a’ szép mesterséget 

Üzvén a’ vaktában kapott felsőséget 

Az emberiséggel felségesebbíték, 

A’ szegényt a’ köz-jót ’s tudományt segittsék. 

Igy nyer az egekből beléjek költözött 

Lélek ismét helyet az Istenek között. 

Jól van hát Herkules, böltsen választottál, 

Mikor a’ virtusnak szivedben helyt attál. 

És választásodat úgy vetted munkába, 

Hogy alig van a’ Nagy Istenek sorába, 

A’ ki annyi ditső és nemes tettekkel 
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Össze merné vetni magát e’ remekkel. 

Lám meg is mutatták végre az Istenek 

Hogy ők az érdemre nem érzéketlenek, 

Mert noha halandó Asszonytól születtél 

Mégis fél Istenből egész Isten lettél. 

Nem tudott Junonak minden dühössége, 

Nem a’ tsalfa Venus álnok mestersége 

A’ kedves Omfale szöszös guzsallyával 

Deianeirától vett Nessus-ruhájával 

Nem tudtak mind ezek nem semmire menni, 

Nem, mert Herkulesnek Istenné kell lenni. 

Nehezetske val által változása 

De majd édes vala meg jutalmazása 

Midőn a’ vészekenn mind által evezve 

És a’ halandóság terhét le vetkezve 

El s fellyül haladja sok Isten-társait. 

Imádván ez Világ most is Virtusait. 

Jól van hát Herkules, böltsen választottál, 

Mikor a’ virtusnak szivedben helyt attál. 

Sok erős bámulja nemes lépésidet  

’S például veszi fel ditső tetteidet. 

De melly könnyü a’ jó utról el tévedni 

Melly könnyü a’ fényes égből ki rekedni, 

[16] 

Polykrates, a’ ki azzal ditsekedett, 

Hogy soha életében semmit nem szenvedett. 

Egy két óra multán holtan találtatik, 

’S minden szerentséie ezzel motskolódik: 

Salamon attol nyert tsuda böltsességet, 

A’ ki maga adhat mind észt, mind felséget, 

Míg is ez hires bölts úgy meg bolondula 

Midőn vénségére rossz utnak indula. 

Hogy szép asszonyai tsalfa tanátsára 

Pogány ágyasának mézes pédájára 

Az egy Istent, a’ ki őtet böltsé tette 

Meg tagadta ’s bálványt imádott helyette 

Te is Nagy Herkules Ámmontól eredett 

Magvat az emberi erőtlenségedet 

El nem titkolhattad ’s éppen mikor véget  
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Kelle vala vetni remek munkáidnak, 

’S Lak helyébe menni Isten-Atyáidnak, 

El asszonyosodni engedted Lelkedet 

’S Csak nem halandónak adtad ki létedet 

A’ szép Deanira mézes szerelmének 

Nyilai szivedbe mérget lövellének: 

’S midőn áldozni mégy az Ida hegyére, 

El veszed a’ ruhát kit a’ Nessus vére 

Már meg mérgesített kész veszedelmedre 

És meg dühösülvén fél Isten létedre 

Az áldozat végett össze rakott fára 

Reá ugrol áldozol ’s égsz utoljára. 

És innen van talán sokak gyanusága, 

Hogy nem fő Isteni halhatatlansága 

Leve Herkulesnek, hanem édes Attya 

Látván hogy hamuvá válik Nagy Magzatja 

Tulajdon állatját maga meg tartotta 

És a’ tsillagzatok közé fel ragadta; 

És ez még tsak ugyan fél Isten léttére 

Nintsen Herkulesnek semmi szégyenére, 

Illő hogy ragyogjon fénylő tsillagokkal 

’S nekünk példánk légyen nagy viselt dolgokkal 

De Te jádszi Ovid ezt hol ’s kitől vetted, 

Hogy a’ Nagy Herkulest még el is temetted, 

Krétába tanultad tán a hazúgságot, 

A’ hol úgy tsúfolták meg a’ Mennyországot, 

Hogy Jupitenek is koporsót tsináltak, 

’S a’ halhatatlanból halottat formáltak. 

Vólt, vólt eltemetni való Jupiteben, 

Mert több bűn volt benne mint egy egy emberben, 

De még is hazugnak mondják érte Krétát, 

Hát annyival inkább az ollyan poétát, 

A’ ki Herkulest is hamuvá égeti 

És Philoktetessel sirba temetteti. 

[17] 

A’ Ditsö Herkulest, a’ ki méltó élni, 

Méltó sok Istennel életet tserélni, 

Lássák tehát mások ám temessenek el , 

De Musám felőled örökké énekel, 
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Ditsö Herkulesem! A’ virtus nem vész el. 

’S azzal mind örökké halhatatlan lészel. 

glosszák: A’ nagy születést virtussal kell meg-erdemleni / bolond natus, őrült … / azért hogy van 

mibül élni, nem kell henyélni. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

13. Zala Egerszeg VI. a. Maj. 1791. 

Mlságos Groff Urfi! 

[Glossza: „Gróf Erdődy Lajoshoz”. Más kéz írása.] 

A’ Herkules választása, mellyet Nagyságodtól ajándékban venni szerentsém vala Czenkenn; 

<által olvasása,> nekem két féle örömre szolgáltatott alkalmatosságot ; Egyik az, hogy 

Nagyságod már ilyen kitsiny idejű korában oly kedvesen vette azt ’s olly örömest ajándékozta 

nekem is, hogy ha az ezekből ki tetszett kedv ’s magyar nyelv-szeretés, ollyan mértékben fog 

nevekedni Nagyságodban, a’ mint érdemlik a’ vele született Nemes hajlandóságok, ’s a tsak nem 

példa nélkül való nevelés, tellyes reménységünk lehet a’ felöl, hogy Nagyságodban ollyan 

Pártfogót fog tisztelni a’ magyar Olympus a’ millvent tisztelt Róma Meczenásban: Másik az 

mellvet talán magamban kell vala tartanom, hogy a’ nagy anglusok is gondolkodnak, tsak hogy 

meg emberedett, ’s ki míveltebb iz érzésü ésszel: a mint gondolkodtam én a Holmiban egy 

álomban, de mind gyengébb poétikai tűzzel, mind gyermekesebb elmével. 

Mivel nekem a’ Magyar versekben igen kényes íz érzésem vagyon: Ezen Magyar fordittásban, az 

eleven poétai tűz, szabad ész és bátor penna mellett egyszersmind szemembe tünnek, két 

rendbeli ollyan fogyatkozások mellyekttől egy nehány proba után a’ forditó könnyen 

megmenekedhetik. Egyik az, hogy sok helyen a’ szókat nem a’ magyar tsinos együgyüség rendi 

szerént rakja el; másik az, hogy az a és az szótskákat a’ szótagok számára való könnyités miatt el 

hagyogatja, ez a’ kettö a’ sava és borsa a’ Magyar Nyelvnek, ezek nélkül hamar izetlenné lesz a’ 

magyar nynek; a’ többi Oratori ékességek a poétánál sokkal mulhatóbbak: valamint a sáfrány, 

gyömbér, ’s más füszerszámok; de távol legyen tölem, hogy a’ forditónak ezzel kedvét el 

akarnám venni, sőt óhajtanám szabad elmével írt munkáját olvasni a’ hól az Eredeti íráshoz ne 

legyen kéntelen magát le kötni, mert neki illy ifjú korában ollyan eleven tüze van: a’ mellytől 

idővel sok és nagy telhetik. 

Utoljára, hogy azt az időmet, mellyet a’ Herkules választása olvasásában és az azon való 

elmélkedésem eltöltöttem, hasznomra forditsam: le irtam ugyan annyi sorokban gondolataimat 

én is; gondolataim vagy is inkább azoknak le írása és kifejezési nem voltak tellyesen szabadok, 

mert uton és minden segitö könyvek nélkül kellett irnom ezeket: bátorkodom mind azáltal ide 

zárva meg küldeni Nagyságodnak, s’ könyörgeni hogy azokat jó szivvel méltóztasson olvasni. 

Ezek az enyimnek, a’ forditott allegoria-költeménnyel ollyan formát fognak tsinálni: mint a’ 
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Kálvinista Praedikátiók, mellyeknek többnyire két része van a’ Tanitás és az alkalmaztatás. 

Többire Gratiájiba ajánlott tisztelettel maradok Nagyságodnak alázatos szolgája – Horváth 

Ádám. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. A címzésnél ceruzával beírva a 

név. 

[18] 

14. Füred 4a. Julii. 1791  

midőn a’ Balaton egész nap háborgott és estvére arra lévén rendelve az idő, hogy hajókázni 

menjünk, meg tsendesedett; be menünk a’ hajoba: a’ M[é]lt[ó]s[á]g[o]s Personalis, G. Hadikné 

Ba[…] Referendárius, Gr. Jalesinczky grófnéjával együtt Lengyel Országból, Szent Iványi 

Secretáriusné, Boros kapitány, Spissich ViceIspány; Somsics, Péczeli és Horváth ’s más többen 

Musika szóval: a’ Personalis kivanni láttatva a’ három utóbb nevezettektől, hogy mivel három 

Poéta van a’ hajóba; egy pár verset mulatságbúl tsinálnának annak örömére, hogy a’ ma egész 

nap háborgó viz, most mikor éppen hajókázni kell, meg tsendesedett – meg tették hát a’ 

kivánságot, ’s egynehány minut[…] alatt Horváth el kezdi szóval. 

Most zúgjál szól szél! ha mersz, Hullámok zengejetek 

Ha ez a’ hatalom tsak ugyan tietek 

Hogy a’ bátrakat is meg ijeszthetitek 

Most a nem bátrak is játszanak veletek. 

Tovább már nehez tellvén könyv nélkül beszélni plajbászt kér Horváth, s’ folytatja irásban 

verseit eképpen. 

Lám míg ma egész nap mindig harsogtatok, 

De ím az est-hajnal minden hatalmatok’ 

Elveszi ’s a’ mérges háborút lassítja, 

És a’ kies Füred’ vendégit tanitja, 

Hogy a’ savanyú víz mosolygó Nimfája 

Erősebb mint a’ mord Triton trombitája. 

Ezt még kétszer háromszor el olvastuk vólna a’ hajóban; az alatt Somsich Consiliarius is meg írá 

a’ Deák Disztichonokat így. 

Neptuum pulchro vidi Balatone furentem 

Dum regant calices Nympha Füreda tui, 

Scilicet iratus pulchras in littore Divas 

Spectabat; vectis nave quiescit eis. 
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Ezt halván Horváth el veszi a’ Deák verseket a’ plajbásszal együtt ’s ezt irja alájuk: 

Ugy van; Neptunus is éppen tsak azt tette, 

Mint a Laureatus poéta festette. 

Péczeli nem akarta magát rá adni hogy írjon (’s méltán is némellyeknek krizissek miatt) de tsak 

ugyan mikor már ki felé akarnánk a’ szárazra menni a hajóbul, mondott még is egy pár sort így: 

Neptunus ma mindig zúgott ’s dühösködött, 

Míg az Édes Vénus ivott, vagy fürdött. 

De hogy a’ partra jött meg szünt minden habja 

Ezzel mutatja hogy ő is Ámor rabja. 

Ez a’ három rendbéli vers (a’ mint szokott történni) jóllehet extemporale vólt még is sokaknak 

rostátskáját állotta ki mindjárt akkor kivált az utolsónál egy Pap azt mondá hogy nem tsak  

[19] 

erre az időre, hanem másra is alkalmazható, és így nem találta vólna el a kívánságot, más napra 

tehát Horváth ilyen mentséget készít mind a’ háromnak. 5a. Julii. 1791. – 

Horváth csak azt tette a’ mit vártak tőle. 

Egy éppen óhajtott estét festett ő le. 

A’ Somisch nagy esze bejjebb ereszkedett 

’S ollyan iriggyé tett Neptune Tégedet, 

Hogy nem szenvedhetéd a’ parton állani, 

Kiket kebeledhez szeretsz szorítani; 

Egy illyen gazdag észt, melly így gondolkozott, 

Tüstént értte Horváth megborostyánozott 

A’ Péczeli szárnya Páfosig távozik, 

És ő neki Vénus leg többel tartozik. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. Részletek jelentek meg. 

15. 5a. Julii. 1791.  

A’ Veszprémi Nicolaides Chorussa, a’ Korona nótáját egyész hathatósan hegedülvén, a 

Savanyú Vizen mulató Uraságok szerették vólna eleven hangban és énekben hallani a’ 

Korona nótáját ‒ ezt írám hát hirtelenében. 

Mind azzal nevettetek Sok irígy szimszédink, 

Hogy nagy fel-tételinkhez nintsenek segédink. 

Hogy hevesen fogadtuk ditső koronánkat 

’S Felséggé véltük válni független Hazánkat: 

’S lám jóra fordítottuk a’ tsúf nevetséget, 
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/ A’ magyarok Istene küldött segitséget 

Nem vagyunk felségesek, de van olly Felségünk 

Kinek mi és ő viszont nekünk örökségünk. 

’S lám meg van a’ Korona Hazánk’ birtokába, 

Vissza ment bosszútokra az Szent kints Budába, 

’S vidd el bár hiv örzőink’ vigyázó markábúl 

Több menykő fog mint Posony várából. 

Egy a’ Király ’s az ország mindenik Felséges, 

A kettőt öszve köté egy olly ditsősséges, 

A’ kit sokan vesztükre véltek lenni Főnknek 

De az ég szerentsénkre tette leg elsönknek. 

Lám meg-van már többnyire a’ mit Hazánk kére, 

Bizodalomra tett szert ’s egymás érttésére. 

Még pedig nem szorultunk sem Belgák’ Kardjára, 

Sem nem vontuk sorsunkat Franczia rámára. 

Ne mond már hogy velünk tsak szem-be-kötöt játsznak. 

Nalunk sem titok azok a’ mit másutt látsznak, 

De ugy vonsz a’ Magyar Sziv édes Hazájához, 

Hogy hiv is tud egyszersmind lenni Királyához. 

glossza: a’ Magy. Korona ditsekedése. III. k. XIII. 182 l. stb. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent a Holmi harmadik részében XIII-as szám alatt, a 188. lapon. 

[20] 

16. 6a. Julii. 1791.  

B. Podmaniczky Kis Asszony kérttére egy lassu magyar Verbunkra. 

Oh cziprus! kinek kies ligetidben hüsselni ollyan édes, 

Mért vétt-el, ’s mért tserél Páfust helyetted sok tsalfa 

’S sok negédes? 

Mért hogy a’ Venus’ oltára nehéz szagot hajt jobbára 

Diana’ bosszújára. 

Oh. hogy ne! hogy ne volnának rabjaid oh Amor! a’ halandok? 

Ha neked tömjenezni az Istenek, ’s a’ föbbek is hajlandok; 

Az egek példát mutattak, nyögött a’ föld is alattak, 

mikor neked adóztak. 

Apolló borju Pásztor suba bundáját öltözte magára; 

Egyszépért Jupiter is által tserélte testét egy birkára, 

S hát Pazifaë mit vétett? hogy egy Tinót meg szeretett, 

Es értte tehénné lett. 
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Oh pedig, melly gyönyörü ez a’ tiszta szerelem’ édessége, 

Oh szebb ez, mint ama Pafusi templom’ szem vesztö fényessége. 

Ez ült egy Pásztor’ kérttére Hesperusok szárny-hegyére 

’S szált Diana’ szívére. 

glossza: III. Holmiban. XIV. 184‒185. Cziprus kiesebb, Páfus melegebb. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent a Holmi harmadik részében XIV. szám alatt. 

17. 8a. Julii. 1791.  

Bessenyei Kapitányhoz. 

Bár még szél-tömlöcczét Eol’ ne tenné be, 

Hadd mulatnál tovább Licus(nak) kettébe’. 

Rejtené el Thetis mosolygó orczáját, 

’S bizná én rám Triton sok ágú villáját, 

Hadd lám ha Pallas és a’ Márs gyermeke 

’S a’ hadi Trombita ollyan erőssek-e? 

Hogy menni kellessen mikor azt meg fujják 

Bár a magyar Tengert ezer vészek dulják. 

Ne menj el Bellóna ’s Naso onokája! 

Jer le, amott fördik Bakony Diánája; 

Egy természettel szép völgy menedékjébe’ 

’S téged is bé fogad kedves kebelébe. 

Hanem a’ mint Noé gyümölcsös kerttének 

Sarka végződik, ott egy Remetének 

Néma lakása van, látogasd meg őtet; 

Ő az, a’ Te ötséd, és ide is ő tett 

Egynéhány darabot ‒ ’s ötöd fél órára 

Többeket is készit jó Báttya számára. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[21] 

18. 16a. Julii. 1791.  

Midőn Somsich Consil és Péczeli Füredrül egyszersmind elmennek. 

’S mentek? ‒ ’s illyen hamar mentek? Ti égnek gyermekei! 

A’ Parnasszuson mulató kegy szüzek’ testvérjei! 

Kiket úgy külde Apolló hogy itt sátort (?) vonjatok, 

Hogy zengjen kies térünkönn Éneketek ’s lantotok. 
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Hogy Füred egy Olimpussá változzon általatok 

’S ez orvos kutból Pegazus’ forrását tsináljatok. 

Mentek? – Metastaz ’s Herziod’ oda hagyják Füredet? – 

Mennek ’s tsak magadat hagynak jó Arion! tégedet. 

Mentek Barátim! ’S az erőt mely egyedül Tiétek, 

Hogy a’ mi hasznos, egyszersmind édessé is tegyétek: 

Magára ez egy fiatal Arionra bizzátok. 

Kivel míg egy kis ideig hárman együtt valátok, 

Thetist, Najast, Neptunt minden tengeri magzatjával 

Szerelemre butottátok tsendes harmóniával, 

Mentek ‒ menjetek ‒ Somogyi Erdőség vissz-hangjai ! 

Készüljetek! ‒ készüljetek ‒ Hesperusok szárnyjai! 

Ditsőitsétek menteket az Egek’ gyermekinek; 

Mond meg Echo! a’ szép Füred mulató vendéginek, 

Hogy most csak harmad résznyire fogsz fülükbe zengeni, 

Mert így parantsólták néktek a’ Poéták Isteni. 

Ti pedig kies Esthejnal tsendes lengedezési. 

Legkellemetesebb szelek lassu szárnyon menési 

Vitessétek mindeniket maga fel tett utjára:  

Somsichot a’ szép Est-hajnal lak-helyje tályékára 

Péczelit pedig mind addig a’ Göntzöl szekér felé 

Míg ama’ szűz Magyar Várba békességgel ér belé. 

Menjetek Barátim! áldást adjon az ég reátok. 

Érjetek jó szerentsével haza. Isten hozzátok. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

19. Nagy Görbö 27a. Julii. 1791. 

Epithalami[…]: A’ Bander nótájára. Hová lett ditsőséged? 

Zengjétek-ki Grácziák! tsendes muzsikával, 

Mit tesz megint Ámor egy kedves magzatjával? 

Mint tsinált kitsiny Asszonyt egy kis Asszonykából? 

Lucinának tserélni társat Diannából. 

[22] 

Venus rósa koszorut ad Rosaliának 

Ő azt Szent Anna napján fel teszi Annának 

Klára volt segítsége a’ koszorúzásban, 

Ezekben bizodalma több lévén mint másban. 

De neki készül Judith, a’ Márs felesége, 
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Nem úgy ‒ úgymond ‒ Annának más az ékessége, 

Leszedi ’s visszaadja szűz koszorújának 

Rósáit a’ mosolygó két kis asszonykának, 

Le is tevé ama’ szűz koszorút fejéből, 

Juno esthajnala lett Anna’ estvéjéből 

Rosáliát sem Klárát nem hív már Mátkának, 

Mert Cziprus Boldizsárt ád Mátkául Annának. 

’S látd e mit nyert a’ Pajtás egy rövid útjával: 

Öszve köté Nagy Görböt Anna Mihályfával. 

’S el-lakván anna napját tegnap nyolcvan négyen 

Ma haza mint feleség nem mint mátka megyen. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. Az ŐÉ-ben Náni lakodalma 

címen jelent meg. 

20. 27a. Julii Mihályfán 1791.  

Egy szerentsétlenségbe bele hallott sziv. 

Egy asszonyság kértére. 

Bal-szerentse hát valaha lehet e reménylenem, 

Hogy ne legyen olly mostoha holtig kezed ellenem: 

Hogy valaha meg szüntessed néma keserveimet, 

’S haló porba ne temessed idő előtt éltemet. 

Az időnek változása egymást rendre követi, 

A’ kies Nap ragyogása a’ Felleget kergeti; 

Nekem el oszolhatatlan homály fekszik mellyemen, 

Átok és gyógyulhatatlan sebek vannak szivemen. 

Bártsak ollyan irgalmasok vólnátok Boldog Egek! 

Hogy tsak egy órát mint mások. rabok, szolgák s betegek 

Könnybbülne szivem buja ’s levethetné terheit, 

S venné le a’ sors bosszúja rólam súllyos kezeit. 

Igy talán titkolt kínomat szerentének képszeném 

A boldogabbnál magamat boldogabbanak festeném, 

De nekem félelem mind búm mind orvosságom 

Az emlékezet gyötrelem, kín régi jó világom. 

[... hangjegyek] 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. Vonallal elválasztva a két 

szakasz. 
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[23] 

21. 25a. Aug. 1791. 

Menny-el menj kedves Kurirom! add a’ Groffnak tudtára 

Hogy meg jön az a’ Csimbókos Magyar is nem sokára, 

Kit az Isten, a’ természet ’s legszentebb fogadásnak 

Láncza olly szó-meg-állónak szült ’s magyar parolásnak 

Hogy tüz víz öszve omoljon, ég föld öszve szakadjon, 

Inkább mint ez ünneplésből Arion ki maradjon. 

Hogy is lenne én Eratóm, hogy ’s mi képpen lehessen, 

Hogy Te illy soká vagy talánn soha se légy Füzesen. 

Ott találsz egy nemes Grófot a’ javát a’ Magyarnak, 

Ki a’ vólt zür zavar után akár miként zavarnak, 

Bár akárki mit mond róla ’s akárki minek véli, 

Sem szivét, sem tekintetét senkivel nem tseréli. 

Ha hát a gyönyörü hajnal meg tagadta szárnyait, 

Themis el vonta előlem Phosporus madarait, 

Jertek könnyű Hesperusok adjátok tollatokat, 

Szárnyat tsinálok belőlük, azért kérem azokat. 

Te tüzes Nap, ki aranyos ki [...] 

Közlötted az innep díszét minden jó Lajosokkal, 

Késleltesd est hajnalodat, tartóztasd lovaidat 

Hadd jusson Arionnak is ez öröm inneplésbe, 

Ki ma még jó korán reggel a’ hajnal repedésbe 

Reggeli ájtatosságát ezen Szent Szón kezdette, 

Éllyen Groff Erdődi Lajos, Imádkozzunk érette! 

[... hangjegyek] 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

22. De mit törődöm én vele… 

De mit törődöm én vele ha bár az ördögökkel 

Szövetkezik, ha mindene fenékkel áll forog fel 

Ha mit eddig teszek érte Szivem arra maga kérte 

De lám tsalárd az emberi negédes alatsonyság 

Az Ámor egy alávaló kevély haszontalanság, 

Velem tsak fa babázott! ’S idegennel czimborázott. 

Jegyzet (M.G.): Dal. Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 
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[24] 

23. Botfa. 16a. 7 br. 1791. 

Tüzét Prometheus az egekből vette 

’S azzal […] meg lelkesitette, 

E’ tüz ered[…] az elevenségnek 

A’ sugárnak, fénynek és a’ melegségnek 

De a’kik mint a’ kö olly érzéketlenek, 

Formátlan anyagok ’s sárként lelketlenek 

Nem tudják erejét a’ mennyei tüznek 

Az égből a’ fényből ’s tüzből tsufot üznek. 

Az Égi eredést pokolnak ítélik 

A’ hatalma[…] […] ördöngösnek vélik 

A’ tsuf <Prom> Fanatismus ezeknek vezére 

[…] töret nem régen is … fejére 

’S ennek fegyverével mind addig dolgozott 

A’ Kevély irigység ez tsalfa átkozott, 

Míg Sault erössebb égi tüz le verte 

’S Pálban az igazság olly bajnokját nyerte 

Hogy az […] mellyen száj tátva, ’s meresztett 

Szemmel nézte Simon az arany keresztett 

Igy ütközik a’ nap fény a’[…] a’ fergetegek 

Illy ellenzések közt épülnek az egek 

De [am] legyen tsak hogy rajtatok […] 

A’ Pokol kapuji erőt ne vagyenek. ‒ 

Jegyzet (M.G.): cetlis. Feltűntetve a cetlin. 

[25] 

24. Pest. 18a 8br. 1791. 

Oh szerelem’ mezeje, Pataki vár teteje 

Amor arany ideje Szív ragadóereje 

Melly gyönyörü veletek ’s bennetek élni 

Erzeni gyúlt tüzetek ’s semmire vélni. 

Manczi mikor kebelem meg lepi ’s át ölelem 

Ez lobogo figyelem Alom e vagy szerelem 

Mondja meg a’ ki velem szenved ’s vérez (?) 

En magam azt felelem könnyeket érez. 

Egy beteg itt keneget más el alélt beteget, 

Jégbe teremt meleget, ’s tüz melegébe jeget, 
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Szivem alatt <pihegett> remegett domború mellye 

’S szája mikor pihegett számba lehelle, 

.. ne vond magadat csokolom ajákadat; 

Tartsd nyakamon karodat ’s karjaimon nyakadat 

Nálad ez a hatalom köss le magadnak 

Edes ez éjjuralom a’ Te rabodnak. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. Feltűntetve a cetlin. 

25. Pest 11a. 8 br. 1791. 

Csak tóldasd már hosszabbra ruhádat, 

Hányd el kalpagodat, tsákódat, gutsmádat, 

Viseltük – már elég, megunták Nagyjaink, 

’S ma hólnap új törvényt szabnak Asszonyaink. 

Addig bűbájolnak, hogy nemem tsúfjára 

El hagyatol ’s maradsz magad útoljára. 

Az illy mohón kapott házi Istenkéket, 

Szél jön, mind elhordja, mint a’ por tsibéket. 

Magyar szél pedig ez, ha szabad úgy szólni, 

Nemzetem kezd ismét idegent majmolni, 

Leg előbb is Magyar rövidli nem Német 

Nyers testemre szabott kurta kis mentémet. 

Unkomód azt mondja – ezt hát elvetette. 

Prémezett vagy prémezetlen kaput kell helyette. 

Kalap már nem süveg feje’ takarója, 

Lyuggatott dolmány – tsúf a’ mellyre valója 

Mellyen által taréjt ereget mellyéről, 

El akar repülni azt vélnéd messzéről. 

El hányta bajusszát kit nem rég’ nevele, 

Hogy ez a’ Magyarság’ alkalmatlan jele, 

Tüzesitett vassal égetett ’s magasson 

Tornyolt haj bodrokkal meg ne piszkolhasson. 

Az egy magyar nadrág marar még végtére, 

Az is tán tsak annak emlékezetére, 

Hogy akik nemünktől ennyire távoztunk, 

Magva szakadt Magyar ágyékból származtunk, 

Fejünkről, mellyünkről meg nem esmérnének, 

Mutatjuk, mi hijja Nemünk jót-tettének ‒ 

Csak tóldasd hát Pajtás! Hosszabbra ruhádat, 

Hányd-el kalapodat, tsákódat, gutsmádat, 

Cseréld vagy tsufitsd el a’ szép Magyar fejet. 
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Egy görbe bitsakot köss magyar kard helyett: 

Mert már nagyjainknak annyira szokása, 

A’ magyar’ viselet’ el hagyogatása, 

Hogy az által kötött ’s ékessen ki hányott 

Nadrágba ’ mentébe járni egy nehányot 

[26] 

Ma hólnap negédes Kuruczoknak vélik. 

A’ miatt hogy sokantollokat tserélik. 

Raggass pókhálókat Asszonyi fejedre, 

Tedd ki szépségedet tsuda kert szerére, 

Tsináltass selyemből sirhalom’ formákat, 

Mázold be festékkel a’ legszebb pofákat, 

’S így sűrü hálóval takarván képedet, 

Imádd a’ bájoló szép kisérteteket, 

A’ kikről nem tudnád, kit, mit szégyenlenek, 

Azt e hogy a’ többek, mint ők, nem illyenek, 

Vagy azt, hogy a’ nemzet ellen olly bűnt tettek, 

Mellyért szem fedelet élve érdemlettek. 

Vagy pedig tyúk-kosárt tsinálván hajából 

És azt is nevelvén idegen fajtából, 

Tedd ilyesztő fejét kétszer akkorának, 

Mint az Asszony fejek nagy régen valának. 

Vagy a’ minap egy kis idő fordulattal 

Csinosan öltöztek kitsiny fodrozattal, 

’S az illy képtelenül meg nevelt fejére 

Rakj mint gólya fészket a’ ház tetejére. 

Ama’ legszebb magyar fejkötő formákat — 

Gúnyoló öklömnyi kisded Maskarákat 

Vagy pedig egy hosszú alul karimázott 

’S az eget bosszantó kürtő forma vázot, 

Ugy tüzz a melljekre hálós keszkenőket, 

Mellyek példázzanak ki düllyedt emlőket, -- 

Hogy abba minden szem bele katsinthasson 

’S belőle magának Gusztust tsinálhasson, 

Egésszen is látni ollyat mint lehetett 

Éva míg Édenből ki nem kergettetett, 

’S úgy ruházd alól is az asszony remeket, 

Majmolván mindenben az idegeneket: 

Hogy ha hólt eleink ma fel ébrednének, 
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’S látnák mit tsinálnak mind Ifjak, mind Vének 

Formánkat el vetve mint játszunk az éggel, 

’S hova temettük el puha […]séggel 

Ama’ természeti Magyar nyersseséget, 

Vagy meg sem ismernék a’ szép Nemzetséget. 

[27] 

Vagy hóltra rettenvén e’ tsúf Onokának 

Képitől a’ sirba vissza rohannának. 

Csak tóldasd már Pajtás! hosszabbra ruhádat, 

Hányd el kalpagodat, tsákódat, gutsmádat, 

Ma holnap maga lessz országunk elsője, 

A’ Katonás magyar köntös viselője. 

Már a’ magyar maga szégyenli viselni, 

Sőtt azt hogy viselte kezdi szégyenelni, 

Vóltunk minap vóltunk, de magunk hagyattunk 

Sőt ha meggondoljuk tsúful meg tsalattunk. 

Vérünk ’s tulajdon vérek boszontóji 

És a’ sok idegen Isten’ imádóji 

Ugy bántak az ékes Nemzeti ruhákkal, 

Mint mi a’ Farsangi kötött álorczákkal, 

Fel vették, de nem úgy mint tulajdonjokat, 

Hanem tsak mint szivet titkoló rongyjokat, 

Boldog Epochankból Farsangot tsináltak 

’S ön magokból ollyan vázokat formáltak, 

Mellyek kívül ugyan magyr szint mutattak, 

De belöl idegen szivet lappangtattak. 

’S már most, mikor látják, vagy is kezdik hinni, 

Hogy nem olly nagy tsuda [?] nem magyarnak lenni, 

El-hagyjják felszedett páva tollaikat, 

Sőt hogy felvették is, szégyenlik magukat. 

Sőt irtózás! azt iskezdik szégyenleni, 

Hogy a’ Magyar Nemzet nevét kell viselni. 

’S hirtelen a’ dolgon annyit fordítottak, 

Sok némelly magyartól de rosszul fajzottak, 

Hogy azoktól várnak kopasz mentségeket, 

A’ kik nem tsúfolták mint ők nemzetjeket. 

Magoknak ez tsúf szó tetteik’ mentsége 

Ideje van úgy mond, hogy már legyen vége, 

Ideje már elverni a’ mélly részegségtől, 
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’S vissza bolondozni az esztelenséget, 

Vagy a’ ki erszénnye örökös kárára 

Fel kapott a’ világ fényesebb pólcára, 

Szégyen azt gondolja ollyan öltözetben 

Járni s jelenni meg nagy Gyülekezetben 

[28] 

Mint a’ kiknek rangja annyit nem tenyészett, 

De egyformákká tett a’ nem ’s a’ természet; 

Vagy tán attyaik is magok jobb sorsában 

Szalmás Házban laktak egymás’ szomszédjában: 

’S ha e’ miatt osztán ki kopik mentsége 

Látván hogy nints neki olly nagy külömbsége, 

Mások felett a’ kik vele egy nemzetből 

Származtak sőt néha egy vér eredetből, 

Ráfogással színli szive duzzadtságát, 

’S vádollva a ruha alkalmatlanságát. 

Csak tóldasd hát Pajtás! hosszabbra ruhádat. 

Hányd el kalpagodat, tsákódat, gutsmádat. 

És a’ mint fel vetted őket minapában, 

Temesd el őseid’ hideg sir-halmában, 

Tedd be vele vitéz Atyáink tsontjait, 

Kik e’ szép fő Város ditső vár falait 

A vérünkön hízott Töröktül nagy haddal 

El vették ez előtt tsaknem egy századdal, 

Vitéz öltözetünk ezeket illeti, 

Még mi nem ösmerjük, mi az a’ Nemzeti 

’S melly nagy kints akarmelly egy okos nemzetben 

Változást nem tenni az öltözetben, 

Sem az azzal járó Vér tsereberében, 

Hanem megmaradni a’ maga hirében. 

Temesd el hát temesd Atyái sírjába 

Tégy rá követ ’s ezt írd a’ kő óldalába: 

Ide egy nemzeti köntös temettetett, 

Melly maga nemétől addig üldöztetett, 

Hogy utóbb a’ Nemzet maga szégyenlette 

És itthon idegent veve fel helyette. 

Csak minap kele fel egyszer a’ sirjából, 

’S már ismét a lágyság puha párnájából 

A szel annyi pelyhet hordott szépségére, 
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Hogy illy idegennel baszott tsúf léttére, 

Maga is magának új halált gondolna 

Hanem ha most önként el temették vólna. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. Megjelölve a kéziratban. 

Gvadányis. 

[29] 

26. Buda 13a. 8br. in ultima Sessiona Synodali; 

Hála Istennek. 

Tisztúl a’ homályból a’ Naptól fényes ég, 

Aldott légy örök tüz! mennyei fenyesség! 

A’ tiz esztendővel előre botsátott 

Hajnal után el-jött ama’ régen látott 

Nap, mellyet ez előtt mintegy két századdal 

Támasztottál ugyan ditső hatalmaddal, 

Te! ki vagy egyedül a’ fénynek forrása. 

’S kitől minden jónak vagyon származása. 

De hol a’ setét éjj hol komor fellegek, 

Hol még szél veszek is ’s zúggó fergetegek, 

’S néha nagy mértékű napfogyatkozások, 

Olly erőssek vóltak hogy e’ súgárzások, 

Csak ollyan gyenge fényt tudtak eregetni; 

Mint fátyolon által szokott a’ hold vetni. ‒ 

Már fénylik ‒ ki tisztúlt e’ boldog időben. 

Már fénylik, még pedig olly derék erőben, 

Hogy kétségbe hozzuk érzék enységünket; 

Ha valyon nem álom tsal-e-meg bennünket. 

Mert több a’ mit látunk mint a’ mit képzeltünk, 

Nagyobb jóval bírunk mintsem reménylettünk. 

Avagy-tsak Szent Isten! ki hihette volna, 

Hanem-ha valaki képtelent gondolna, 

Ez előtt úgy tetszik tsak tiz esztendővel, 

Mig még be vólt a’ nap takarva felhővel, 

Hogy a’ világosság illy messze terjedjen, 

Hogy én mást ’s más engem’ ennyire szenvedjen, 

Hogy mind hárman egymást testvéreknek valljuk, 

’S azt hogy vér-tagadók vóltunk, már fajlaljuk. 

Hogy valamit hinni szabadok lehessünk, 

’S erre testvérinktől önként segittessünk. 
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Hogy a’ meg-hólt törvényt fel-elevenittsük, 

’S azt mint közös és Szent Végzést úgy említtsük. 

Hogy vallásunk’ dolga el-rendelésére 

Ide seregeljünk Hazánk’ középére, 

Egyházi Nagy Gyülést tarthassunk Budában, 

’S Kánonokat irjunk az Ország’ házában. 

[30] 

Boldog Isten! ennek jövendölésére 

Mitsoda írtózás szállt vólna szivére 

Soknak ki a’ dolgot tsak idő folytával 

Mérték ki nem pedig Isten hatalmával. 

Áldott légy Nagy Felség! egy örök hatalom! 

Ki előtt annyit ér a’ hit ’s bizodalom, 

Hogy meg-él ha bízik a’ Bűnös Magdolna, 

S fel-kél a’ hólt, tsak higyj ha bár szagos vólna. 

Áldott legy és áldj meg bizott egyességgel, 

Hogy se mi a’ hitben való külömbséggel, 

Sem a’ király ’s egyház a’ főbb hatalommal 

Ugy ne bánjunk a’ már nyert bizodalommal, 

Mint egy vagy két napra beszállott vendéggel, 

Hanem mint nagy kintsel ’s kedves örökséggel. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. Megjelölve a kéziratban. 

27. 2a. 9br. 1791. Tapolcza. A’ Hadi Történet íróihoz. 

Szégyenlitek e Soraim! a’ Ti Arionotokat? 

Hogy ama’ nagy Apollónak adtátok magatokat. 

Jól van – tán szebben pengetek Forgáts hegedüjében 

Mint a Füredi Poéta faragatlan kezében. 

Ditső dolog, származhatni ollyan Phoebus’ fejéből, 

Ha tsekélységtek el-nem-vesz annak az érdeméből, 

Csak hogy Horváth’ Holmijában van egy, ‒ az első Ének, 

Melly titeket is el-árul ’s kiált lenni övének. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[31] 

28. Anno 1791. 13a. 9br. Bottfa. Recensio Libri P. Leonis Zaicz. Magyar- és Erdély Ország 

rövid ismérete. ‒ 
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1. Religio et Patria. Ez okos értelemben igaz, de nem ollyan bolond ember szájába való mondás, 

mint P. Leo. Egyébaránt ugy vélem, hogy Te is elébb születtél mint kereszteltettél jó Pater! és 

igy a’ Velenczeiek is elébb lesznek Velenczeiek mint Catholicusok, avagy tsak a’ Szent István 

elött élt törsökös Magyarok, bizonyosan elébb vóltak Magyarok mint Católikusok. 

2. A Hazamról én is Irásaid ugyan nem azt mutatják. ’s nem is azert teremtett téged az Isten, 

hogy hazafi légy, mert azt a’ következendő maradék szégyenleni fogja ha magyar vagy; hanem 

hogy némelly Páloknak oldalában hegyes ösztön, nemelly serény munkások óra alatt 

alkalmatlankodó orczátlan légy, sokaknak asztali bolondja, az okosabb Világ nagy vétkinek 

pedig mint-egy játék színes gyönyörködtetoje légy az utóbb születendőknek <pedig> kinek a’ 

Superstitiotúl való iszonyodásra, kinek a’ te bolondoskodásaidon való nevetségre eszeveszett 

irásidval alkalmatosságot szolgáltass, és igy bizonyos tekintetben rolad is igaz legyen hogy az 

Isten mindeneket haszonra teremtett. 

3. Ugyan e’ kettő vólt fö .. oka. ‒ Hamis a’ lelked: mert oda vágy a’ hova nézel, és ezt az utálatos 

morális Characteredet nem hagyhatta jel nélkül maga a’ tsudálatos természet is, midön szemedet 

még születésedkor kificzamitotta, ’s kantsallá tett. 

4. M ugyanis azért, arra magamat kötelesnek lenni állitom. Szegény bolond! ’S hát, te tsak el-

hitetted magadat a’ Te medve tánczaidban gyönyörködö egynéhányokkal vagy hizelkedése, vagy 

tsufolása után hogy jó neven veszi, vagy éppen reá szorult a’ Haza, az a’ haza, melly a’ 

szüléknek gyermekeknek atyafiaknak jó Baratoknak szeretetét magába foglalja, /: a’ mint fel 

hozod Cziczerótúl :/ hogy Te őket óltalmazod a’ki azt sem tudod, sőt fene vad hajlandóságid 

szerént tsak nem is érezheted, mi az a Charitas. ‒ a’ Religio, mellynek neve alatt a’ Fanatismust 

oltalmazod, és a’melly szint úgy szégyenli hogy Te Keresztyén vagy, valamint a’ Haza, hogy 

kebelében születtettél. Bizony mikor Babel Ninive ’s a’t, a’ haza köfalait árthatatlanúl 

ostromolják, nem szükség, hogy te szemétböl ’s ganélyból támaszték oszlopokat rakj mellé, ’s 

fényességét motskoljad; mikor az utóbbi idöbeli írók a’ Religiót ’s a’ Papokat bántják; ’s 

semmivé tenni igyekezik soha könnyebben czélokat el-nem érik, mint ha a’ te ugatásoddal, 

paraszt goromba káromlásiddal, velőtlen okoskodásiddal a’ Tisztelendő Papi rend meg-elégszik, 

mentségére. 

/: a’ 4dik szám alatt való jegyzésedre sokat lehetne fel hoznom, de talán rá érek tovább, ha úgy 

ejthetem hogy rajtad kívül mást meg-ne bántsak :/ 

5. Ezek gyékennyére méltán lehet ültetni ’S hát valyon nem husosabb e a’ Te nyelved azokénál? 

‒ miért nem veszel hát Te is Ujság iró tollat a’ kezedbe Egerben, úgy mint azok Bécsben; a’ Te 

haszontalan könyveidre vesztegetett költségbül, arra is ki telne a’ pénz; fogj hozzá hát ‒ írj ‒ha 

azok irnak a’ nötelenség ellen ‒ irj Te egesz dissertatiokat arról: melly nagyobb vétek a’ Papnak? 

Százszor paráznalkodni e vagy egyszer házasodni, ‒ Lehet e az Anyaszentegyháznak vissza 

hozni azt az Apostoli törvényt, hogy ’a Püspök egy felesegü ferjfiú legyen, szint úgy mint azt el 

tiltani, hogy a Papok meg házasodhassanak. Van e szüksige az Anyaszentegyháznak arra hogy az 

ország az iras és nyomatatás ellen törvényt tegyen, az ollyan Anyaszentegyháznak cui porra 
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nikror non […]. Melly tett többet az Anyaszentegyház terjesztésére, az a’ Kriszus parantsolatjat 

Tanittsasnak minden népeket ‒ hirdessétek az Evangeliomot azt pedig minden szelidséggel, ugy 

hogy a’ hol be nem vesznek titeket, rázzátok le lábaitokról a’ port is ‒ vagy a’ Párisi Lakodalom, 

s’ a’ t. 

Jegyzet (M.G.): Csupán az első pont jelent meg Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[32] 

29. Keszthely 9a. 10br. 

A’ ki vitéz vala jó idején  A’ hitető Szerelem mezején 

 Sok keserűvel <lészen> végzi idővel. 

A’ maga únt komor és szomorú Szívet a’ győzedelem koszorú 

Majd ha tsalóka tekinteteit És deli pillogtató szemeit 

 Könyvek epesztik ’s rájok eresztik 

Ama homály sürü fátyolait, Mint a’ halál <komor> követ angyalait, 

Majd mikor a’ nevetést Siralom váltja fel, az örömet unalom 

  ’S kit kebelében nyugtata régen 

Futja kerüli tekinteteit  ’S rejti előle komor szemeit. 

Fut Eneas noha kéri Didó Már vak is és siket is Cupidó 

  Kinek örökre boldog időkre 

Karjai közt felajánlta szivét Az unalom oda hagyta hivét 

Ah’ ti Amor hitető szavai!  Csalfa Citerea madarai  

 Hol hova tüntök ’s messze repültök 

Ellenetek se kalitka se tőr, Szárnytok fát vasat egyre kitör. 

[hangjegyek…] 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. A hangjegyeket és a szöveget a 

következő vers választja el: 

30. Keszthely 9a. 10 br. Hol vagytok szivem rontói… 

Hol vagytok szivem rontói Ti tündér képzések 

Érzésim’ el altatóji Édes enyelgések, 

Hideg jéggé vált mellyemből Messze repültetek 

Nevetni termett szememből Könyvet préseltetek. 

Szépem édes ajkain Szám mint tsüggedezett, 

Ah mint függöttem karjain! Kedves emlékezet! 

Sóhajtozó pillantások Visszás pihegések 

Álomforma andalgások Édes enyelgések. 

Egymásnak lehelletétől Együtt élesztetni, 
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Tanulni egymás szivétől Mit tesz szerettetni 

Ez. Ez az igaz édesnek Ollyan rajzolványa, 

Mellyről a nem szerelmesnek Nintsen tudománya 

Sőt nints én szivem neked is Nints tovább érzésed, 

Magadnak hagyott téged is Vidám képzelésed, 

Ha mivel még látszol birni Az tsak emlékezet, 

Éppen ez az a’ mi sírni ’S nyögni kötelezett. 

Látom előttem Szépemnek Árnyékát rémleni 

Látom ölelő kezemnek Kezét terjeszteni, 

Erőltetem hát karomat Ölelni próbálom 

Ölelni szép angyalomat Hát tsak árnyék ’s álom. 

Tünjetek el hát képzésim! Ha az a’ szép el tünt. 

Szünjetek meg lehellésim Ha az lenni meg szünt, 

A’ ki nélkül élnem ’s lennem Nem tudom el hinni 

Avagy tsak ezt el kell mennem Neki hirül vinni! 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[33] 

31. In anniversario festo Coronationis Leopold II-i. 15a. 9br. 1791. 

Szent Szűz! ki nem régen vídám tekintettel 

Ránk néztél, ’s olly nagy jót tettél ez Nemzettel. 

Hogy midön már az ég’ minden ostorai, 

A’ kétségbe esés’, ’s szolgaság’ lánttzai. 

Szemünk elött fennyen láttattak zörgeni, 

’S hamuvá emésztö tüzet gerjeszteni: 

Hirtelen meg-szüntek mennyböl a’ zörgések, 

’S öröm hanggá váltak a’ nehéz nyögések. 

Jósefnek Leopold ült székbe helyébe, 

’S Leopold Koronát tévén fejébe, 

Leopold’ Innepét ollyan szentté tette, 

Hogy a’ Haza minden búját el-feledte. 

Tekínts-le Szűz Anya! most is az Egekböl, 

Olvasd az örömöt a’ sok hív szívekböl; 

Kiket, ma, ez Szent nap’ vissza fordúlatja 

Bíztat, hogy ez a’ sok Nemzetségek’ Atyja, 

Kit ma esztendeje vallottunk Atyánknak, 

Olly kegyes Királyja fog lenni Hazánknak, 

A’ millyenre vagyon valóban szüksége, 

’S a’ millyent várt a’ sok kétes veszély vége 



199 
 

Tekínts-le ’s örökké tartsd rajtunk szemedet; 

Még régi Eleink vallottak Tégedet 

Szent Szűz! nagy Anyjának és pártfogójának, 

Ennek a’ Keresztyén hitre tért Hazának. 

Fogjad azért pártját; óllyad gyermekidet 

Zabolázd-meg a’ mi ’s Te ellenségidet; 

Nyomd-be a’ Magyarnak méllyen a’ szívébe, 

Hogy a’ nagy örömnek nints tehetségébe, 

Igazán meg-bírni sem a’ ditsösséget, 

Sem ismérni minden rosszat ’s ellenséget; 

Nyomd-be hogy valamint nem jó hamar hinni, 

Úgy kár a’ gyanút is olly messzire vinni, 

Hogy vagy a’ meg-hittség vagy gyanús félelem, 

Vagy nagy idegenség, vagy részeg szerelem, 

Meg-bánása vele szabad születését 

’S a’ Nemzeti vérnek nemes keverését. 

Hanem a’ szabadság’ meg-tartása végett 

Szeme előtt tartván az okos hüséget, 

Földi Istent ugyan ne imádjon soha, 

Se a’ Hazájában ne legyen mostoha, 

De emlékezzen-meg össei’ tettére, 

Hogy ők tettek egynek koronát fejére. 

[34] 

ugyan akkor egy kis ének. 

Ellyen a’ kis Leopold ’s ollyan boldog legyen, 

Hogy ő boldogságában Hazánk is részt vegyen, 

Igaz élet ’s boldogság egy-másénak lenni, 

’S erőszakot azon ki eröt ad nem tenni. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent a Holmi III. részében 123‒125. oldalon. A 3. Holmiban megjelenthez 

nem járul az utolsó négy verszak. 

32. Egerszeg 16a. 9 br. 1791.  

Oh Amor! ki nem fél tégedet? 

Ki nem imádja Szentségedet? 

Téged az egek magas fellegek 

Föld ’s tenger Istennek neveznek  

  Tömjéneznek. 
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A’ Szerentse tied egészen 

A’ kit Te kedvelsz, boldog lészen, 

Ha kit bé fogadsz, Kincset osztogatsz 

’S kit nyilad üldöz mind untalan  

  Boldogtalan. 

Ha óltárod eleibe megyek, 

Meg égek bár hideg iég legyek, 

Lángod gyujtogat, Füstöd fojtogat, 

És még is édes ott mulatni 

  Megfogatni. 

Kedvelj engemet Kedves Szépem! 

Fogj meg, ragadj meg enyves lépem, 

Bár rabod legyek, repülve megyek, 

Szerelmem édes hálójába, 

  Fog-házba. 

Csak a’ ki békódbe vezetett. 

’S Téged velem meg ismertetett 

Maradjon velem, Ez a’ szerelem 

Nagyobb kints nekem az egeknél, 

  Mindeneknél. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[35] 

33. Keszthely 11 ‒ December. 1791.  

Csorgott péntek hol esővel hol hó borsóval… 

Csorgott péntek hol esővel hol hó borsóval, 

Szombat reggel be fejezte ezt tiszta hóval. 

’S Délre szép nap rekeszté be a’ tsatornákat, 

Még Fébus is tiszteli hát a Juditkákat. 

A’ három tsimbókok alól szólt olly jövendő, 

Hogy Juditnak a’ Nap lessz szóval fel kelendő, 

Judith pedig hogy szép nap lesz azt prófétálta, 

Volt Delfisbe mind a’ kettő, ’s jól el találta. 

A’ szakállatlan Apolló, szépség Királlya, 

Kedves tehát ő előtte szép Juditája, 

De tanítvánja Árion, hát ki tsudálja, 

Ha ennek is a’ iövendőt jól-eltalálja. 

El találta, ki mond ellent hát örömének, 
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Ez kies hely harmadnapi víg vendégjének, 

Ki tiltja meg az ünneplést ’s ki mutat utat, 

Holott minden nap új meg új örömre mutat. 

Senki sem ‒ a’ szombatot már ha ki böjtöltük, 

’S mára már a’ borjukat előre meg öltük, 

A’ vajat, a’ rákot, tsikot váltsuk (fel) híg lével 

’S igyunk Judit örömére bort tele tsészével; 

 Jer Apolló vedd elő tsendes Musikádat 

 Fujd el ez ádventbe is kelendő nótádat, 

 Éllyen, éllyen soká éllyen ’s ezer szerencsével 

 Éllyen, éllyen J. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[36] 

34. 1a Januar 1792. Kaládfai Praedikator Dömény József Urhoz Baranyába. 

Fel találta hát Helikont Fébus Beotziában, 

Fel-találta ama’ Músák barátját Baranyában 

Honnan a’ Katádfai lant kellemes hangjai, 

Dömény Jósef’ szívére ható és elmés verssorai, 

Sebes repülve szárnyallnak a’ Delus’ szigetéhez, 

Keresvén ott a’ Magyarok hullámos tengeréhez, 

Közel, a’ parton tarkálló Tzinthus hegy’ <óldalában> tetejében, 

A’ szerentsétlen Ariont Karátsony’ Innepében. 

Keresik ‒ fel is találják ‒ ’s hogy is ne Thessiabúl, 

Ama’ kilentz szépségeknek múlató hajlékából, 

Delust’ Látona’ rejtekét, az Apolló hazáját, 

Mert ismerik az Istenek egymásnak Háza táját. 

Fel-találják ’s meg-mutatják egy Nemes köszöntéssel, 

Meg-bizonyítják egy elmés ’s szerentsés verseléssel; 

Hogy nem tsak a’ Tiszán túl van Delfinium, a’ mellyet 

A’ mint tartják Debretzen bír már ma Athené hellyett. 

Nem tsak Fotzis szül tudományt ’s a’ Parnasszusi Patak, 

Mellyel ma sok tekíntetben kérkedhet Sáros Patak, 

Phoebus nem mindig Rómába ’s Palatin hegyén szedet 

Koszorút, kit nem rég Buda Pestnek által engedett; 

Sem nem bújkál örökké Pásztor ember formában, 

Az Admetus király’ nyája mellett Thesszaliában 

A’ hol ma-is Kazinczynak ’s Szabó Dávidnak örül, 
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Kik bírják Pásztori sípját Kassán és Kassa körül. 

Sem nem mindég a’ Klarus hegy’ allyán Kolofon mellett, 

Hol Tordán a’ Gyöngyös Törsök új gyönggyel ki-zöldellett: 

Nem tsak a’ Györi Rodusban hullat arany tseppeket, 

Hol hanggal mérik Revai és Rajnis a’ verseket; 

Nem laknak a’ Magyar Músák tsupán Emathiában: (v. Pieria ni Macedoni 

A’ hol sir Yung a’ Pétzeli Bibliotékájában: 

Ti sem vagytok éppen puszták, Egünk’ déli vidéki, 

Ott-is múlat néha Fébus, ott-is van széki néki; 

Van, e’ mindentül üresnek vélt gyönyörü megyében, 

A’ mi mindennek, avagy tsak Arionnak fülében 

Olly érzékeny illetést tesz a’ millyent valójában 

Érezhet, egy ági tüztöl élesztett sziv magában 

Tsak nints az elmésség kötve ez vagy amaz Klimához, 

Nem szükség mindennek menni a’ Delfus barlangjához: 

Nem kell fejét az üregbe dugni hogy profétáljon, 

Nem kell helyet válogatni hogy tudományt találjon. 

Ki tudja: hol Mulatoznak az Egek’ Leányi’? ’s ’a 

Sivatag Scithiának is vagyon Anakarszisa. 

Fel-kerestek hát, Barátom! engem, versed’ hangjai, 

’S hát olly némák legyenek-e Füred’ hegy’ óldalai? 

[37] 

Hogy éneked’ hallására vissza ne Ekhózzának, 

Vagynak e olly nagy bértzesek, mellyek ellent álljanak, 

Maga meg-unt téli Músám’ hozzád repülélsének? 

El-hullottak-e tollaim? vagy éppen ollyan Vének, 

Hogy a’ ki nagy Karátsonban rólam éneklett, nyomba 

Ne lantoljak egy húzomba vissza kis Karátsonba? 

Oh! ‒ nem: ‒ ha Te örömömet velem közössé tetted, 

Mikor szokott Innepemet távolly is innepletted, 

’S ha Innepem’ nyóltzad – napján hármasan örvendezett 

Szívem, hogy leveled éppen új esztendön érkezett, 

Ez elég tehetös, ’s ugyan nyomos mozgató erö, 

Hogy ne lehessen örömöm ez nagy napon’ heverö, 

Hanem veled innepeljek egyszersmind, míg felelek, 

’S Tégedet új esztendei áldással köszöntselek. 

Messze vagy, de közel hoza hozzám kedves leveled, 

’S úgy tetszik mint-ha ez napot együtt ülném-meg veled. 

Úgy tetszik hogy együtt ülünk a’ Hajnal szárnyaira, 
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Együtt repülünk az égnek magas bóltozatira; 

Ragadtatunk a’ fényes nap’ tüzes tanyája felé, 

A’ melly már ezt a’ nagy napot a’ nagy Úr szentelé 

Mikor a’ véghetetlennek Házának tornáttzában, 

Láng ’s arany színnel ragyogott a’ reggeli órában. 

De hát vallyon ott lakol-e? Te hatalmas Alkotó! 

Vagy van-e házad ’s udvarod? Oh boldog Mindenható! 

Igaz-e hogy ülsz, valahol mint-egy Királyi székben, 

Ki minden Teremtésidnek ez temérdek vidékben 

Bizonyos lakhelyt rendeltél; de magad hol lakoztál, 

Minek-elötte bennünket a’ semmiböl ki hoztál, 

Vagy hol lakol most? ’s hol tartja székit Fö Uraságod? 

Tsak mag tudja a’ Te bölts meg-foghatatlanságod 

Mi tsak, mivel Te testetlen, de képzelhetetlen nagy, 

Tiszta égnél ’s tüznél tisztább tiszta természetü vagy: 

A’ leg-tisztább tüzhöz mérjük boldog természetedet, 

’S a’ langal piros hajnaltól kérdezzük hollétedet. 

Emelj-fel hát szárnyaidon nagy Király’ ör-állója! 

Szép hajnal! ez új esztendö’ ragyogó hírmondója! 

Emelj-fel ‒ vezess közelebb annak a’ végtelennek 

Pitvarihoz, a’ ki körül mint sebes Pósták mennek 

E’ nagy roppant mindenségnek körül forgó testtei, 

Mellyek nálunk e’ múlandó időnek mértékei. 

Oh! ha bele-tekínthetnénk ama’ mérhetetlenbe, 

A’ hol sok bóldog szemléli az Istent szmtül szembe! 

Hadd látnánk azt ki elött tsak egy nap ezer esztendö, 

’S millyen az az esztendökkel nem mérséklett jövendö? 

[38] 

Mit tesz élni, ’s még is idő haladását szenvenni? 

Az idöben kezdödöttnek halhatatlanná lenni? 

Esmerni az Istent, ’s látni; még is mindig találni 

Benne, a’ mit tsudálhassunk, ’s azt imádva tsudálni? 

Mikor leszen az? oh bóldog örök meg-foghatatlan! 

Mikor fogja tudni Lelkünk azt hogy ö halhatatlan? 

Lelkünk? Mellynek az is elég ez testnek tömlötzében, 

Ha buzgó könyörgés után ez siralom’ völgyében 

Meg tanít a’ Fö Bölts, böltsen számlálni napjainkat, 

És az örökké valóra intézni vágyásinkat. 

Taníts-meg örök Böltsesség! és vezess kézen fogva 
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E’ kietlenböl, a’ hol most bujdosunk nyomorogva, ‒ 

Ama’ minden boldog Lelkek’ fényes Hazája felé; 

Buzdítts ditsö Tornáczidba vágyni, és vezess belé; 

Hogy ott veled éljen lelkünk, sőt azon boldog helyen, 

Egy mind örökké tartandó új esztendöt szenteljen. 

glossza: a’ 3-dik Holmiban 

Jegyzet (M.G.): Megjelent a Holmi harmadik részében 125‒132. Oldalon Válasz egy jó Baráthoz 

a’ Baranyába Uj Esztendő napján 1792. címen. 

35. 1792. 23a Jan. Kevés haj a’ fején, roka prém nyakába… 

Kevés haj a’ fején, roka prém nyakába, 

Tizen öt vas Szeg van verve bal sarkába, 

Ugyan ott és annyit .. a’ jobb lába, 

’S ugy rendét tányéros vörös nadrágjába. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

36. a Muraközi Mappára 

Szeret a’ Muraköz szép Alkonyt szolgálni, 

’S a’ szép nem kezére májuskor is szálni, 

Vagy talán Csáktornya Jupiter fény.. 

’S rajta rosszúl látik a’ mit tett az Attya, 

Ammon sok szép Alkonyt el szokott ragadni, 

’S Csáktornyát Grofnéknak szokták által adni. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

37. Sommsich Lázár el megy Muraközből. 

Phoebus megy ’ vele Cynthus is ’s a’ Grátziák készülnek. 

Könyvez érte egész Delus, fellegi setétülnek; 

Delphin! Hát miért is hoztad Ariont e’ szigetbe, 

Tán tsak hogy Phoebust sirassam ’s tartsam 

     emlékezetbe. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[39] 

38. A’ Lengyelekhez 25 Aug. 1792. Lajos napján 
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Látod a’ szegény Lengyel mint jára? 

Mint hágott tsalfa Királlya torkára, 

A’ népnek benne vala reménysége, 

’S ő pedig országának ellensége. 

Pafusi kut fakadt Pétervárott, 

Bő víz ez ’s Varsóban is ki nem száradt, 

Baldakin alatt hamisan esküdött. 

Ki.. zászló alá be nem szegődött. 

Erzsébet királyné vólt Londonban, 

Thresia is királlyá lett Posonban. 

De másként vette hasznát e két főnek 

A’ világ, mint a’ Musika fej kötőnek. 

Venus Ammon mennykövit tompítja, 

Másszor is édes álomra tanítja, 

Vulcane tehetsz rájuk függő lánczot, 

’S fujj nekik fényes porta Lengyel tánczot. 

Én pedig ’s minden álmos merészek, 

Majd akkor hangos torkú kakas lészek, 

Ha rá fut a’ tüzes Nap Czypriára, 

’S minket is invitál Comodediára. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

39. Veszprém. 7a. Aug. 1792. ad Installationem Veszpr. 

Szekit Eszterházy Zitsinek engedte 

’S eppen Eszterházi lett ki be vezette, 

Es e’ széket éppen Zitsi Erdemlette, 

Mert Veszprémet hajdan Zitsi Véren vette. 

Nézd szomszéd és mérd-meg a’ Magyar hüséget, 

Miként tiszteli az a’ Király Felséget? 

Ki Fö Ispánnyának olly tiszteletet tett, 

Mellyel emberségre tanit sok nemzetet, 

De ‒ boldog is Veszprém ezen új Fejével 

Ki olly ékesen él született nyelvvével, 

Hogy ez szerentsénkel ha jól tudunk élni 

Szégyen lessz Veszprémnek Deákúl beszélni. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[40] 
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40. Füred. 30a 8br, ad .. Csokonai .. Debreczeniensis 

El jött hát Barátom! el jött Musád Lakó .. 

Ebbe az éden Kert mássú magyar paraditsomba; 

.. 

[41] 

[42] 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

41.  

Amice! Literas Tuas 28a 7br<is> anni labentis ad me datas, sed qvum ego publicis aeqve ac 

privatis multum occupatus diu domo abesse debui non prius qvam hodie cum reditu perceptas, 

non mediocri cum gaudio legi; invenio in illis laudes meas, cujus studio trahimur omnes, invenio 

antiqvos priscae latinitatis lepores, qvi me, Hungaricae alias eloqventiae qvamcumqve deditum, 

nimium qvantum delectat, invenio deinqve ardentem istum erga homines Literatos animum; qvi 

non solum spem nobis, nam non satis tritam hoc in merito in nostra Patria ingredientibus, 

firmam, sed et dulce actu perdocet solatium: Te olim Tui similes ad majorem nativae eruditionis 

culturam animosos Patriae Iuventutum ductores futuros... <esse> 

Psychologia mea, qvae Debrecini vix in binis extat exemplaribus nec apud nos in sufficienti 

reperitur copia: idem ego qvi Libelli, fati etiam hujus Author fui: cum enim compilatio libri erga 

praemium medio novalium proposita fuisset; et ego, meum, nec <c>um sufficientibus subsidiis, 

nec cum competenti, qvam et rei meritum, et methodus Scribendi desiderabat temporis mora, 

conscriptum, fine revisionis submissem: opusculum; accepi sub manu responsum: ut aliqvot 

pagellas mutem: hoc qvidem ego non feci, qvum non est censorem recti characteris, aliud sentire, 

aliud scribere: sed neqve fui demum datis audax, plura qvam qvingenta inprimi facere exempla; 

falso hariolatus tenue meum opus, nec publico plus, qvam censoribus placiturum. – Erit fors 

aliqvis, si opus proficuum esse purabitur, qvi cum majori copia denuo inprimi faciet: Ego interim 

hoc momento faciam Pestinum dispositiones, ut 50. exempla si tua adhuc extant Debrecinum 

transponantur.  

In reliqvo gratulor mihi, qvod inter Vos, plures qvi me libenter legunt et amant amicos invenerim 

pergite qvaeso amare, – mutuum est qvod datis, qvum me diligitis. Amico Tuo Csokonai (amicus 

enim Tibi esse debet qvum me ambo amatis) redde hos, qvos accludo versiculos. Eodem 

momento percepi versus Istius, qvo Tuas literas, et en – instantanee respondeo. et persevero Tui, 

ambusstissimus <Amicus> 

[Barátom! Az elmúlt év szeptember 28-án hozzám küldött leveledet, azonban, mivel hivatalos és 

magán ügyektől egyaránt gyakran elfoglalva sokáig távol kellett lennem otthonról, nem előbb, 

mint ma visszatérésem alkalmával vettem kézhez, nem kis örömmel olvastam. A magam 
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dicséretére lelek abban, ami iránt mindannyiunkat vonz a vágy, a régi latin nyelv hajdani 

kellemességére lelek abban, amely engem, egyébiránt bármennyire a magyar ékesszólás híve 

vagyok, annyival jobban gyönyörködtet, végül pedig arra az írástudó emberek iránti heves 

lelkesedésre lelek abban, amely nemcsak a szilárd reményt, az ugyanis ebben az értelemben nem 

eléggé bejáratott számunkra, akik ebben a hazában mozgunk, hanem az édes vigasztalást is 

megmutatja nekünk: hogy majdan Te és a Hozzád hasonlók, akik a velünk született műveltség 

nagyobb kimunkálásáért tevékenykednek, a hazai ifjúság vezérei lesztek. 

Ami a Psychologiámat illeti, amely Debrecenben alig két példányban van meg, és nálunk sem 

található meg elegendő számban, a könyvnek és sorsának ugyanúgy én vagyok az oka. Amiatt 

ugyanis, hogy a könyv összeállítása haszon tekintetében a parlag kellős közepén hever, és sem 

elegendő támogatással, sem megfelelő haladékkal – melyet pedig mind a tárgy érdeme, mind a 

megírás módja megkívánt – íródott, művemet felülvizsgálásra küldtem. Kézhez vettem a választ, 

hogy változtassak meg néhány oldalt. Amit én viszont nem tettem, mivel nincs biztos jele annak, 

hogy a cenzor mást gondol, mint amit ír. Végül azonban vakmerővé sem váltam az adott 

körülmények között, lévén, hogy ötszáz példányban kinyomtatják. Tévedés volt azt 

jövendölnöm, hogy csekély művem nem a nyilvánosságnak, hanem a cenzoroknak tetszik majd 

jobban. Másmilyen lesz a helyzet, ha művem, hogy nyereséges legyen, kipurgálják, miáltal 

nagyobb példányszámmal nyomtatják majd ki. Egyelőre jelen pillanatban Pestre történő 

átirányításokat csinálok, hogy 50 példányt, ha a tieid még megvannak, Debrecenbe tegyenek át. 

Utoljára magamnak köszönöm, hogy közöttetek többekben, akik szívesen olvasnak és szeretnek 

engem, barátokra leltem, kérlek, továbbra is szeressetek – ami az adott körülmények között 

kölcsönös, mivel kedveltek engem. Barátodnak, Csokonaim (barátod kell legyen ugyanis, mivel 

engem mind a ketten szerettek), add át ezeket a verseimet, amelyeket csatolok. Ebben a 

pillanatban kaptam meg az Ő verseit, akitől leveledet, és íme – tüstént válaszolok, és maradok 

legégőbb barátod.] 

ad Divum Michäelem Csokonaij Studiosum Debreczinensem 28a 8br<is> 1793. 

inter reliqva prosa oratione scripta, [az isteni Csokonai Mihálynak, tudós debreceninek, 1793 

október 28-án egyéb prózában írott dolgok között] 

[43] 

42. Ad, Dom. Michaëlem Csokonay Studiosum Debreczinensem 28a. 8br 1793. 

Inter religia prosa oratione scripta, 

Te azon panaszkodol elmés vessoridban, 

Hogy korán hervad életed virágja bánatidban. 

De barátom! Mik azok a tizenkilenc esztendők? 

Az sem mind rossz, ‒ jobbak ’s többek lehetnek a’ jövendők. 

Vajha tsak annyin vólnának esztendeim vígabbak 
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A’ mennyivel a’ tiednél az enyimek hosszabbak; 

Eletem tizenkilencnél, még tizennéggyel hosszabb, 

Hosszabb, ’s még hosszabb hogy benne a’ jónál több a’ rosszabb. 

Úgy hogy kérdés: illendőbb e sirni vagy ditsekedni? 

De ritke ennyi időre olly sokon által menni. 

Hát még azt úgy el-titkolni, ’s el takarni sebemet 

Hogy míg sok jó barátom is boldognak vélt engemet. 

Egy-két Kazinczy alig van a’ ki tudna kinomat, 

’S a’ mit ő tud is, a’ nagy kín súllyában tsak egy nyomat. 

[44] 

Ez teszi sokszor édessé barátim leveleit 

/ : A’ baj maga szül sokféle vigasztalás nemeit/ 

De tartóztatja is gyakran visszonzó tollamat, 

Mert elfelejtem az édes ’s keserű közt magamat. 

A’ búnak úti társai s egyszersmind eszközlöi 

A’ gondok, szintúgy felelő hangomnak ellenzöi 

Ezek okozták, hozzád is hogy késett feleletem, 

’S ön hibámmal a’ Te levél késtedet ki menthetem. 

Én hajdan Orfeus valék míg hiremmé nem leve, 

Hogy elébb volt Kazinczymnak mint nekem ez a neve. 

Ő engem tán jövendölve Arionnak bérmála, 

De tsak Orfeus volt Horváth, bár Árionná vála. 

Orfeus és vala neki egy szép Euridiczéje, 

Euridicze! ‒ bár soha se feküdt volna melléje. 

Négy telet és három nyarat éltem vele békével 

Részegülve a’ szerelem leg-szebb édességével. 

De tizedfél esztendőbül több édes kellett volna, 

Ha az ég mindent kedvünkre tenne és parantsolna. 

Euridicze a föld alá élve el ragadtatott, 

Nekem hogy Orfeus nyomár kövessem út nyittatott, 

Követtem ’s hat esztendeig hol vártam hol nyomoztam 

A bú ’s szégyen között habzó elmémtül tudakoztam, 

Élek-e? vagy Orfeussal a’ Pokolra vitettem? 

Kint ugyan tudom valóban pokolbelit szenvedtem. 

Hiti szegett szerelemmel egy fedél alatt élni, 

Vele mások előtt, mint egy hív Társsal úgy beszélni, 

Férj és feleség név alatt egy sót, kenyeret enni, 

Szivvel más ég sarkok alatt ám testtel együtt lenni, 

Betsülni egymást és igaz barátoknak vallani, 
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Azonban a házasságrul nem akarni hallani; 

És még is nekem, még így is magamat arra venni, 

Hogy mint sem frigy bontó legyek, holtig fogok szenvenni, 

Nem Pokol beli kín-e ez? ’S ha ez is hozzá járul 

Hogy sok szem mást nem jobbrul néz, hanem bal oldalárúl. 

Titkoltam ugyan mint erös lélek szokta kínomat 

Hol bus hol víg lant hangommal ketsegtettem magamat 

Sőt lantom ott is édes vólt s szívre hatva hallaték 

A’ hól a’ hűség szerelem mintegy fogva tartaték. 

Fel is tettem, én ostoba hogy ha hozzá férhetek, 

Én, mint Orfeus Pokolba vissza nem tekintgetek. 

[45] 

De látván az árnyékoknak előtte kedves vóltát 

Meg szántam ’s meg vallom, önként siettettem meg hóltát, 

Hogy minekutánna mind az Orfeus példájának 

Mint egy emberséges ’s házas ember indulatjának 

Eleget tettem: el ástam az eleven halottat 

’S magamat is már úgy nézem mint meg nyomorodottat 

Mint egy hat esztendős rabot aki szabadulást vár 

’S a’ ki Euridicze után Pokolba hijjába jár. 

Elő vegyem Kazinczymtul nyert Arion nevemet 

’S elő hijjam tsendes partra vezetö Delfinemet. 

Meg is lett és amelly napon, sőt még amelly órában 

Legelőször napfényt láttam Édes Anyám ágyában, 

Kedves hüségtelenemtul az nap meg menekedtem 

’S harmincz három esztendőmben mintegy el temettettem. 

Az az a házasi kötél alól fel óldoztattam, 

A hozzám nem illö óldal tsonttól el választattam. 

Harmadnapra a’ törvény szó nyilván ki hirdettetett, 

’S fel támadt halottaiból a’ ki eltemettetett. 

Attul fogva negyven napot vándorlában töltöttem, 

És házasulandó szemmel vizsgálva nézegettem. 

Ki lessz ollyan pár a’ kivel talpig boldog lehetek? 

S hosszas szenvedésim után Menny országba mehetek? 

Meg is leltem azt jól lehet nem sokáig kerestem, 

Van más a’ ki mellett bátran meg nyugszik lelkem, testem, 

’S mivel itt nem vak szerelem vólt Himen kormányzója, 

Hanem a nemes szeretet, a’ hív sziv nyugtatója, 

Most már tudom, szentül hiszem hogy olyan Szüzet vettem, 
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A’ ki mint hogy szenvedtetne inkább szenved érettem. 

A’ huszadik fogán forgott a Bika tsillagának 

A’ nap, hogy Euridiczetul engem el oldozának, 

Még tsak hat negyedrész utat tsinált a Hold azóta, 

Miolta Himen kezemet hívebb kézhez kaptsolta. 

Mikor pedig a nőszőknek nyílt a’ Himen ajtaja, 

Tudod, két héttel előtte és utánna mi baja. 

Tudod azt is, hogy kit egyszer meg rontott a’ Házasság, 

Annak még társat keresni nem kis foglalatosság, 

Ments-ki hát engemet magad, tudod hogy mért késett el 

Horváth a’ Te jó barátod eddig felelettel. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent, Écsy 87—89. oldalon. 

[46] 

43. Esthajnali Enek. 26a. 8 br. 1793. 

Hová tünsz el áldott Napnak fénye! 

Isten’ tsuda tévő teremtményje! 

Te minden tüzeknek, tsillag seregeknek, forgó testeknek 

        Fejedelme 

Egy napi futásod’ el-végzetted, 

’S elő áll a’ zöld-színén helyetted 

A’ szürkés tsendes est, ’s már a’ munkára rest Mind a fáradt test 

       Mind az elme. 

De gyors az én lelkem fel ébredni, 

’S a’ kék magos égig emelkedni, 

Meg lesni mentedet, Mint közlöd fenyedet Tüzes testedet 

      Más népekkel. 

Itt az esthajnal pirossal kékes, 

Az ég apróbb lámpásokkal ékes, 

’S mind jobban setétes lesz a’ mint a’ tsendes Ejj ballag rendes 

       Lépesekkel, 

Azt vélném Ditső fény! hogy el-tüntél, 

Le feküdtél vagy égni meg szüntél, 

’S a’ mint egy mesében költötték régenten, A’ nagy tengerben 

      El merültél; 

De Te pedig most is világítassz 

Masutt hajnalt, itt estet újítassz, 

’S majd szórsz új tüzeket, Adsz hajnal színeket, ha fél kereket 

       Be kerültél, 
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Ha észak felé fel-emelkedel, 

Vagy utad alá, délnek mendegel, 

Hosszát napnak éjnek, hevét nyárnak télnek 

   mint-egy mértekkel úgy méred-el. 

Soha pedig azt el-nem hibitod, 

’S tsigás utad olly halkan forditod, 

Hogy miként kedődik mented ’s mint végződik sok bölts veszödik 

        Törvenyeddel. 

Oh Isten! természet’ alkotója! 

Nap’ ’s tsillagok’ útja’ forgatója! 

Ez meg-mérhetetlen Mindennek egyetlen Egy és végtelen 

        Fenn tartója! 

Lehet e ditsösséged’ példája 

A’ szép esthajnal tüzes orczája? 

Oh nem ‒ ez tsak Téged hirdet mint Felseged ’s nagy Ditsősséged’ 

       Hir mondoja. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[47] 

44. Ad modernam coniguem, adhuc virginem 20. Juni. 1793. 

Nota: Itt kell hagynom… 

Minden óra egy egész nap az ollyan szívnek, 

A’ kit a tiszta szeretet fel szentelt hívnek. 

Kinek hymen egy kis édes reményt sugallott, 

Az távollyrul jött hangot is közelrül hallott. 

Erős angyal a’ szeretet. Sok telik tőle, 

Sok repülő golyóbist is tsinált belőle 

Ha pedig egyszer költsönös még hatalmassabb 

Szélesebb az egész földnél ‘s égnél magassabb. 

Hát az enyém költsönös-e? kitül kérdezzem? 

Mond meg Himen! ‒ tsak te tudod ‘s add hadd érezzem, 

Csak te tudod, mert szerelmem hived’ szívébe 

Nem Páfusban szállott sem a Vénus ölébe. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

45. Ad eandem Serius: Cseresznye fogyáskor. 

Nota: Menj el menj szegény magyar!... 
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Irigyli már a’ madár az ember körmének 

Hogy tsak ő vegye hasznát az szép tseresznyének, 

Pusztítja gyümölcsünket kettős hegyes óra, 

Nem vigyáz sem pásztorra sem kereplő szóra. 

Nagy emberség volt tőle az is hogy kértemre 

Nem vetett mégis ’sárkányt ez egynehány szemre. 

Szán éngem a’ madár is tudja kinek szántam, 

’S van é illy szánakozó még egy szív erántam? 

Egy szív a’ ki álmában jár sirhalmok között, 

A’ hol koszorút Klothó nem Flora kötözött. 

De jól van, mert Morfeus, ki az álmot bírja, 

Ezt a’ maga könyviben párosságrul írja. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

46. Ad eandem, kéz fogáskor. 9a. Aug. 1793. 

Huszonnégyen vagyunk ‒ kettőnek nints ára, 

Huszon kettőt vertek kelendő formára, 

Kettő mint ritkaság szálljon Onokára, 

Huszon kettő pedig jó lessz a’ vásárra. 

Kitsiny az ajándék, de naggyá teheti, 

A’ ki a’ jó szivet nagynak képzelheti, 

Szív adja olly szívnek, ki előtt hiheti, 

Hogy nagyobb a’ szívnek, mint kintsnek kelleti! 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[48] 

47. Az álom: In … Mense Julio 1793, 

ita volente Comitissa Festetich. 

Álom, álom, édes Álom! Nyugodalom ha nints nálom! 

Karjaid közt meg találom. 

Által repülsz vas zárokon Bé zárt ajtón ’s ablakokon, 

Képzelhetetlen utakon. 

Felülsz Hesperus ’s szálsz tsendes madár módjára 

A’ fáradttak szem-héjjára: 

Te vagy Amor nevelője. Reménység rengő böltsője, 

’S bűm szem-fedő kezkenője. 

Ha Cziprusban mulatozom, ott tiszta lisztel áldozom, 

’S édesebbre vágyakozom. 
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Édes álom el szenderít. Az úton egyet lekerít 

’S Pafus ölébe beterít. 

Néha szerelmem hibázik, Venus Junóval csatázik, 

Pislog tüze ’s nem szikrázik; 

Egy jó álom helyre hozza, a’ jót édessel tornyozza, 

’S Diannát is fel áldozza. 

Néha tőlem távoly esik Szerelmesem, vagy el-késik 

’S titkos utját mások teszik. 

Ezt az álom ki pótolja. Mellém ülni parantsolja 

’S mint a’ valót úgy tsókolja. 

Álom! Melly erős isten vagy, Nnints olly jó angyal, sem olly nagy, 

Kints, öröm, remény s minden vagy! 

Hát hibázik annak szája, Ki vak merőn mondogatja, 

Hogy Te vagy halál’ példája.  

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

48. Contess Szétsényinek egy kis Éneknek ki tóldása ugyan akkor. 

Mikor én kis pitziny gyermek vóltam, 

A’ piros almáért majd meg-hóltam, 

De én már most nagyobb vagyok, 

Szép gyümöltsben válogatok. 

Akkor ha piros vólt mindjárt kellett, 

Tíz jó is kevés vólt egy szép mellett, 

De most nem kell ha nem jó is 

Bár rósa szinnel bíró is. 

Nem kell mindig hinni a’ szemeknek, 

Az esze is gyermek a’ gyermeknek. 

’S míg az jobban meg-fog-érni, 

A’ szüléktől kell észt kérni. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[49] 

49. Ember a nevünk… 

Ember a’ nevünk, de meg vagyunk nyergelve, 

Egy tsúf áldozatra előre szentelve, 

És örökös szégyenünkre 

Kortsosúlt nemességünkre 

Járomat taszigálnak, Békot vet az álnok. 
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Úgy járjuk a’ tánczot, mint a’ sipok szólnak, 

Vesztünkre meg tesszük a’ mit parantsolnak, 

Borotvát tettek nyakunkra 

’S bízták tulajdon magunkra, 

Hogy azt el-nyiszáljuk, Vérünket rongáljuk. 

Némúlni ’s nem látni nagyon meg-tanúltunk, 

Múljunk el egy úttal ha már meg vakúltunk; 

Felejtsük el létünket, 

’S minden emlékezetünket 

Egymás után sorba, Temessük a’ porba: 

Hogy vagy ne maradjon semmi maradékunk, 

Vagy ha még fel éled dib-dáb fogyatékunk, 

Egy olly új nemzetséggé váljon, 

Melly vagy örömest szolgáljon, 

Vagy ugyan nemessen szabadnak szülessen. 

glossza: Az 3-ik Darabban vagyon. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg a harmadik Holmiban. Az ÖÉ-ben plusz megjelent plusz egy 

versszakkal, amely politikai kontextusba helyezi. 

50. kelosipus. Egy ugrás. Mense Aug. 1793. 

A szerelem hasogatja szívemet éretted. 

 Tegnap előtt vettem észre valakit melletted. 

 A’ mint látom feles társot szereztél jussomba, 

 Botránkozásnak köveit görgettél utamba. 

 Más érzi tsókjaidat. Más szedi virágodat, 

 Osztozik szerelmebe. Tüske van szivembe. 

Tudod-e hogy a’ szerető tsak addig igaz kints, 

 Míg szivemnek sem osztozó, sem peres társa nints, 

 Nem örökség a szerelmes, hanem olly kereszt, 

 A’ mellyben rész rajtam kívül senkinek nem esett. 

 Nekem adtad szivedet. Őrizd hát hűségedet, 

 Kint ne okozz szivednek, Siralmat szemednek. 

Ha én egyszer hűségedbe bizonyos lehetek: 

 Akkor én valóban boldog, és tsak úgy lehetek; 

 Ne add az én hűségemet sok ezer kintsekért, 

 Illy szerelmed szolgájának nem adhatsz elég bért, 

 Éretted kints, országok: Tömlöcz, fegyver, rabságok: 

 Kár, halál és akármik. Előttem mind semmik. 
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De ha szived másnak adtad : lássad még jókor van, 

 Addig eresszed szabadon rabod, míg ártatlan : 

 Egyet ugyan tsak sóhajtok. mikor tőlem el válsz, 

 De egy utánnad őrjöngőt (őröngőt) én bennem nem találsz. 

 Kár ollyan után sírni, A’ kivel nehéz bírni, 

 ’S mintsem árnyékot lesni, Jobb lessz mást keresni! 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[50] 

51. Trio ad Látod a’ Szegény Lengyel… 

Mit akarnak a’ Magyarnak az igazságos egek? 

Hiszen régen ez térségen a’ nagy Scitha seregek 

A’ tótoktul, Gothusoktul foglaltak helyt maguknak 

’S oroszlányok most ’sákmánnyok legyünk a’ kakasoknak? 

Vagy tán éppen kedvek sincsen ezeknek ’sákmányolni: 

Nem had-zajra tsak hajnalra kezdnek kukorékolni, 

’S oroszlány! Kakas hangjára ha nem nyitod szemedet, 

Egér formát vesz magára ’s el-ragadja köteledet. 

A’ nap kerül hajnal derül de sugári élesek, 

Meg vakulnak a’ bagolynak szemei mert kényesek. 

Hát hangos torkát meg nyitja a Márs’ rikkants madara, 

Bálámot szólni tanítja terh alatt nőtt szamara. 

Megjelent: Écsy 57. 

52. Csokonainak. 13a. Aug. 1794. 

Barátom! Juniusnak 10dikén költ leveledet, én tsak tegnap ugymint e’ folyó hónak 12dikén vettem! 

Sorsod javúlásán örülök, nem azért mintha azt neked elég leném, hanem azért, mert vele meg-

elégedettnek mutatod magadat; Poésis Praeeor (?) vagy; azt kivánod hogy segittsek rajtad: 

szivesen, a’ mit tehetek, egy ollyan versszrző létemre, a’ kit Poésisra senki sem tanított, hanem ha 

talán maga Apolló. ‒ Nálatok talán most is a’ Deák Poésis uralkodik; melly a’ maga nemében olly 

igen szép, hogy én azt tartom az ékessen szollás’ meleg-ágyának; nálunk pedig a’miatt rút, azért 

nem értetik meg, mert ollyankor tanittatik, mikor még a’ nyelvet sem értjük; ollyankor akarunk 

énekelni, mikor még szólni sem tudunk; ’S éppen nem azt ..ekesszük, hogy meleg ágyban 

érlelnénk az ékesen szóllást, hanem meg sütjük azt éretlen korában: a’ Deák Poésisről tehát semmi 

tanátsot nem adhatok, mert az éppen nem a’ mi Poëtica Classisainkba való; hasonló meg-

jagyzésem van a Poésis Görög Poésisrúl is, hozza adván azt, hogy ha ezt ollyan gyakorolja, a’ ki 

már a’ nyelvet ha nem éppen tökéletesen is; de tsak ugyan jól érti; ott találja fel valósággal a’ 

gyönyörű izlést; ’s abbúl vehet magának példát arra; mit kellyon (?) magát Poétává, /: ’S nem tsak 
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verselővé :/ tenni, magyarúl is: ‒ errül is hát tsak illyen keveset: hanem már a’ Magyar Poësisrúl.  

En Versegit nevethetem; a’ ki mivel nagy musikus, azt tartja s azt akarja el hitetni másokkal is, 

hogy a’ ..entias Poésis nem poésis, hanem tsak annak néminemu alatsony majmolása; és ő vele 

ebben az érzelemben sokan vagynak; de nevethetem azokat is, a’ kik ellenben, minden hang 

mértékes verset izetlennek tartanak, ’s tsak azt tartják versnek, a’ mit a’ ..entia a’ sorok 

egyeztetésével azzá  

[51] 

tesz: mindenik hijjános érzelem; mindenik állitás kevés, és meg is mindenik sok: ‒ En hát ugy 

gondolkodom: hogy a’ Poésist valósággal az éneklés szűlte; ’s mivel minden énekben tapasztalunk 

bizonyos tactust melly nélkül semmit sem ér a’ hangzat, a’ hangokra alkalmaztattunk pedig 

értelmes szókat, azért ugy itélem, hogy valaha a’ Poésisnak elsö kezdetén abban állott föképpen 

a’ versszerző mesterség, hogy a’ .. .. meg egyezzen az éneknek tactusával; másodszor tapasztaljuk 

az énekekben azt, hogy magok a’ hangzasok vagy egymás után vagy .. a’ sorok végezeteinn meg 

egyeznek; ’s ez szülne valaha /: de mivel ezt nehezebben lehetett eszre venni; későbben is eshetett 

annak nap fényre jövése :/ a’ ..entiat; harmadszor tapasztalunk az énekekben, minden sorban, 

bizonyos rendes meg szakasztásokat, ’s abbúl lettek asztán a’ cezurák; mellyrül míg el-nem 

felejtem azt jegyzem meg; hogy a’ cezúra a’ versben olly szükséges, hogy a’ nélkül a’ leg jobb 

faragású vers is tsupa izetlen; mentül több van pedig benne, annál szebb és tettszetőssebb /: érvén 

a’ numerushoz nézve (?), mert a’ leg jobb numerusú, vagy mechanizmusú vers is lehet rossz ha az 

belső szépség, az ész, és a’ tüz hibázik :/ Virgiliusnál is sokkal szebb a’ hol minden pes cezurát 

tsinál, azaz a’ szót ketté vágja; mint ez: Hi cur / rus fuit / hoe re / grium den / gentibus / effe. a’ 

hol tsak kettő a’ cezura; a’ melly Hexameterek pedig leg alább ket cezura nincs, az olyan otsmány 

ha bár leg szebb ész legyen is benne, hogy tsupa förmedvény és Virgiliusnal minden versei közt 

alig lehet találni verset ezzel a’ hibával; többnyire pedig a’ harmadik pesben (?) szokott esni az 

egyik cezura, és ez innen van az eredete annak, hogy a’ Cadentias (?) magyar Nesamererekk (?) 

ott van a’ meg szakasztása: Nemzetek Annyaiknak / Kit egész Europa hadának. / Es hogy azon a’ 

helyen cezura legyen, szint ugy rá jár a’ poéta pennája, mint Virgé Eneisjének elejen mind járt, 

Arma úr ama Cano, nyolc verssz. mindenütt cezura van a’ harmadik lábban: ’s ez is egy jele annak, 

hogy a’ Nezamerer is valaha Enek nota vólt, míg esztán ez különössen oratióvá nem vált, ‒ A’ 

Pentameternek pedig a’ közepén van ollyan meg szakadása, melly múlhatatlan, noha abban is, 

mennél több van annál jobb; Nem mihi grod Domino / non hicet ire Ino. mert a’ Pentameter valaha 

nem ugy Scandálták mint most: Hen misi :/ gvor Domi / no / non hilet, ire Jn /o. mert úgy nem is 

vólna Pentameter; hanem így, Hen mitri / gvor Doni / no non / hitet i / re ino/. és a’ harmadik pes 

mindenkor spondeus vólt; ’s onnan van az, hogy a Pentameter ..urája mindenkor longa, nofo per 

alufud vel licentiani abbrezs ’enur; ’S onnan van az is, hogy Ovid minden munkáiban alig találni 

három verset, mellynek a’ vége trifilabum szó legyen; és az valósággal ízetlen, és miért? Azért 

mert ott van a’ második .. cezura, melly nem lessz meg ha három ..llabású ki van hátúl, mert a’ pes 

is éppen három ..ujú, és igy a’ pes vágná két felé a’ szót, vagy a’ szó a’ pest.  

[52] 
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Ezeket előre botsátván azt jegyzem már meg, hogy minden Regi Deák és Görög versek nemes, 

Enek notákhoz vóltak alkalmaztatva, némellyek szorossabban, mint a’ Hexameter, Pentameter .. 

’s az némellyek gyengébben mint a’ Jambikus és Trocheus versek; ahol az ének .. nem volt olly .. 

mértékre véve, hogy mindenutt egy helyen egy formán nyujtassék meg. 

2 Minekutánna látták, hogy a’ Hexameter Strukturája meg engedi azt, hogy periodie rihasson (?)  

az Ember rajta rövidebb vagy hosszabb tendentiákat, és .. is egymásba füzhessen; és ugyan azért 

felségesebb elocutiokat is lehetett benne tenni; kedvelték (?) a’ nagyobb dolgok elö adására 

különössen ezt választani; a honnan lett a’ Heroicus Carmen; ugy hogy ezt utobb Oratiokban is 

applicalták éneklés nélkül; hasonlóképpen a’ .. kezdetén .. Hymnusokra leg inkább applicalni, 

mivel az Ariája leg közönségesebb ’s talán leg szebb is vólt; mint ma az Énekekk nagyon el 

közönségesedett mértékjére lett illen faludianum (?) .. nyugszik melly álom .. /: melly Trocheus 

vers maradványa :/ a’ Historica narrátiokra pedig mivel az valamelly nehéz munkát meg nem 

szenvedett, kezdhették .. a’ Jambust és Trocheust.  

3 A Régiek a’ mennyire tudhatjuk a’ hangok egyenlöségére vagy éppen nem ügyeltek, /: hanem 

tsak a’ ..ra :/ vagy azt olly késön vették eszre, melly jól esne azt a’készséget (!) is szóval ki fejezni, 

hogy annak applicatiója késöbb ollyan .. haladt; ’a mikor már a’ szépség otsmányságnak tetszett, 

mivel az .. nem vólt; ’s nem tartunk ..bbat mint az akkor kezdödött ..tias deak distichonok. tudni 

illik, feledékenységbe ment már akkor, hogy minden versnek éneknek kellene lenni; hanem a’ 

Carment mint Oratiót ugy irták, ’s tsak ugyan ugy is nevezték figura Orationak.  

4 Ambúre (?) pedig egy régi, sőt már meg-hólt nyelvben, ujitást, még ollyat is, a’ minek eredeti 

okát lehet tudni, alkalmatlan lenni és nevetséges; de egy ollyan nyelven melly most kezd virágzani, 

és érni; illendö minden szépségeket be hozni; szükség a’ magyar Poétának a’ cadentiás (?) 

szépséget betsülni, ’s meg nem vetni; söt látván azt melly szép a’ vers ha énekelnénk; a’ 

hangzatnak egyenlösége pedig valóságos ..opriuma az Eneknek, és talán mulhatatlanabb mint a’ 

Tactus; talán nem is kellene centencia nélkül verset irni, hanemha éppen ollyat, a’ mi éneklést nem 

..ttál, hanem tsupán tsak Oratiót redukal. de 

5 Valamint a’ Centencia meg kivantaték; ugy örömest meg kivánnám én a’kvamtitast (?) még a’ 

Cententias (?) versben is; értvén a’ kvantitáson akar új mertékeket mellyeket magan valamelly tsek 

(?) Tactusához képpest tsinálok; akar regiek közül akar valamellyik metrumnak kvantitásait: igy 

mar a’ mostani 12 ..abájú cententias verseket a’ régi ..feless versek mértékére lehetne 

alkalmaztatni, vagy még akkora soru metrum 

[53] 

ra; az én is ..baju verseimet Trocheus mertékre kellen venni; ha nem restellené az ember, A’ mint 

hogy én, ..ni narrationibus (?), nem igen halgatok a’ kvantitásra, ’s meg elégszem az egy centencia 

szepségével, vagy ha ez nints, a’ másikkal; de ha éneket irok; ritkán igen ritkán irom ezt kvantitás 

nélkül /: a’ minthogy az énekeim nehezebb értelmüek is :/ hogy minden ..llatára mértéke, a’ 

Tactussal meg-egyezzen; és e’ nélkül az Enek olly otsmányul hangzik; hogy a’ német enekeket, 
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ha szinte leg szebb ész tündöklok is belölök éppen nem szenvedhetem, éppen ezen hiba miatt. / de 

erre majd alább egy jegyzés lesz; ott a’ hol a’ kvantitásrúl írok hogy honnan kell venni a’ mérteket, 

.. száj táttás .. ne irjon hát a’ Poéta soha éneket, ez vagy amaz régibb irott ének’ formához 

alkalmaztatva; hanem elébb tanúlja-meg az ariát, ’s abbúl látni fogja, hol mitsoda kvantitások 

kellenek; mert e’ miatt hibáztam ’s hibázok én is eleget; noha a’ közönségesebb notára irott 

énekekben vagy az ollyanokban a’ hol a’ Tactust is szembe tünés nelkül lehet változtatni, szabad 

a’ kvantitást is meg nem tartani; vagy leg alább nem eppen rút. (?) 

A’ cezúrát is a’ le kottázott aria jó formán meg mutatja, hol illik ’s hol el-mulhatatlanúl szükséges? 

En tehát, ha Poétát tanitanék soha sem hagynám másként verset irni, hanem elébb minden nemü 

versnek valmelly notájára megtanitanám; ’s ugy adnék neki dolgot mintha éneket irna; és ő két 

három proba után eszre vehetetlenül rá szokna, a’ kvantitásra vigyázni; söt nem is tartaná azt 

valami unalmas dolognak, mert az ének maga, vagy az ének tactusaira való figyelmezés ugy meg 

tanitaná őtet met.. írni, hogy még minekelötte tudná mi a’ hexameter, már hexametert tsinálna; — 

De kérded hát, mitsoda törvényei vagynak a’ kvantitásnak; mitsoda a’ Cententiának, mitsoda pedig 

a’ Cesurának. 

A’ kvantitásnak a’ magyarnál, sőt minden élő nyelveknél azt tarom én múlhatatlan sőt egyetlen 

egy törvényének, hogy ugy legyen az hosszú vagy rövid, a’ mint azt köz beszédben hosszan vagy 

röviden pro nunnáljuk (?); és igy a’ vocalisokban a’ szaj-tátás, a’ ceresonansokban (?) pedig az 

egység vágy többség tsinálja a’ mertékét; a’ hol ..tus és positio van az mindenkor .., a’ hol pedig 

ez mint (?) mindenkor beviszi (?) itt hát <meg jegyzek> ki irok egy nehány különössebb 

jegyzéseket, mellyekre az Új magyar Poéták adtak alkalmatosságot:  

a. A’ hol mura és hargita (?) van egymás után; azt hijjába eröltetem én rövid ..llabává tenni; mert 

.. ki mondása hosszasan esik, és tsak addig nem tettzik meg, míg nem énekli az ember a’ verset; 

hanem a’ minta és hi..arúl való Deák regulát még is használhatja az ember egy .. ugymint  

A’ magyarnál nem tsak a’ szó közepén lévő két conszmány tsinal positiot, ’s nem is lyuk az a’ mit 

artistális (?) positionak nevezünk, .. egyik szó végén, ’s másiknak elein öszve jönnek a’ 

consonansok;  

[54] 

hanem a’ következő szó végén elején lévő két consonáns is positiót tsinál és a végső vocalist 

hosszúvá teszi; de ha a’ két consonáns muta és ligvida, (?) akkor commurussá (?) válik a’ br.. 

vocalis, úgy hogy nekem ez: .. .., jó fél pentameter; de ellenben ez is jó .. .. 

C. A’ czigány ’s et, nemelly poétáink ollyba tartjuk, mintha betű se vólna, és az utánna következő 

consonansal positio nem tsinálna, azt mint Hirdeti ’s szégyennel benne maradni talál: a’ fül pedig 

maga bizonyitja, hogy ez izetlen így; és az i rövid vocalust az utánna következő ’s és sz. valósággak 

hosszúvá teszi. 
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d. az a’ a’ magyarnál mindenkor hosszú, az pedig rövid; a’ barom prima longa, az cruber (?) prima 

..; ezt a’ mi pétáink sokan nem akarják hinni; holott van természeti oka; mert az a’ mindenkor 

consonans elött iratik, ’s éppen azért jelent iratik, és jelentetik meg egy ..issal, hogy ott znek 

kellene lenni, vagy a’ helyett a’ következő consonansnak kétszereztetni; melly mindenik valóságos 

positio; ellenben vocalis következik, ott az zal élünk; mellynek mivel auentusa nints, természettél 

rövid. 

e. ban ben mindenkor longa: mert ambár tsak egy n el irjuk, /: ’s talán némelly poétátúl azért ..énk 

tsak egy ennel iratni, hogy aneg..ssé lehessék :/ de tsak ugyan az n a’ ki mondásban kettöztetve 

ejti. ‒ .. 

f. egy jóval a’mint a’ száj tartás vagy szó nyújtás esik a’ ki mondásban éppen ollyannak kell lenni 

a’ poética grantitasnak (?) mindenütt; ’s talán éppen ez a’ közönséges törvény adta a’ német 

poétáknak azt a’ szabadságot, hogy ők az auentus (?) nélkül való sillabát rövidnek teszik, ha szinte 

két három consonnús (?) kövesse is; ’s való is az, hogy az énekekben nem olly nagyon tünik 

szembe, ha a’ rövid tactusba positios szillabát(?) teszek, tsak hogy a’ vocalis legyen rövid, mintha 

accentusos vocalissal élek a’ rövid .. ’s ezzel a’ szabadsággal én is gyakran élek az énekekben de 

ott is tsak restségbül; azonban hogy hibázok meg ismerem, és a’ positiot valóságos törvénynek 

tartom. 

g. Az elisio szabad ugyan, de illetlen a’ magyarh, hanem ha a’ már közönségessé lett szokban; 

mint gazd’Asszony, Kurvannya; egy szóval ollyan helyen, ahol a’ betüt <is> az irásb is ki lehet 

hagyni; és e’ dologban a’ görög poétákat kell inkább követnünk, mint a’ deákokat: türhető az elésio 

akkor is, mikor egy az elidalt vocalis azzal, a’ melly miatt elidaltatik, mint jobban adta(?), félre 

ezzel, .. ing. ‒ En soha sem elidálok, vagy ha elidálok, hibázok; de örömest el is kerülöm hogy 

öszve ne ejtsem a’ vocalisokat, mert az is izetlenetske 

h. a’ H betű a’ magyarnál nem lehellés, hanem valóságos consonáns; és positiót tsinál; mint a’ fül 

önkent meg mutatja. 

i. A’ Dialectusok sokat könnyithetnek a’ Poétán; melly nálunk szint annyi van mint a’ Görögöknél 

vagy még több; egy dialectusban sokszor rövid az a’ sytabba a’ mi másutt hosszú, mint szivem tul 

a’ tiszán .. .., nálunk pedig ..; tyuk Debreczenbe longa, nalunk pedig  

[55] 

tik nak mondják, és brevis; ebbül abból; Debreczenbe pesten is longa; itt pedig u val és üvel 

mondják ebbül, abbúl, és bravis. ’s más illyenek. (glosszák: tizes huszas nyel nyél) ‒ A’ 

kvantitásokrúl most több nem jut eszembe, hanem [...] 

[56] 

Jegyzet (M.G.): Csokonai Lev. 29—34. 
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[57] 

53. Cons: Somsits Lázárra. Midőn ebéd <után> előtt Sárközi Istvánnál [Sárközy javítása] 

a’ párnaszéken el-szenderedett, jobb kezében könyvet, bal kezét pedig a’ nadrágja 

’sebébe tartván. 

Ha Lázár a’ mi barátunk, ha nyugszik is álmában, 

Könyvet tart a’ jobb kezében ’s a’ farkát bal-markában; 

Oh álom! Te vagy nappali tetteink’ hír mondója, 

’S természeti titkainknak igaz magyarázója:  

Nbajom. 1794. mense 7bri. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

54. A’ Francz N. Gyűlés Praesessének kalapjárul. 

Hangját a’ Nagy Gyűlés meg-tsendesítette, 

Hogy az Elől-ülő kalapját fel-tette; 

A’ nagy Gyűlés, mellynek szavátúl mindenek 

Úr, Jobbágy, Országok ’s hatalmak függenek: 

Koronák! e’ polczra köztetek mellyik hágott? 

Igy egy kalap alá vonni a’ világot. 

Nbajom. 1794. mense 7bri 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

55. Robespier Halálára. 

Számos erős Férfi jött ki Egyiptombúl, ‒ 

’s Kanahánba egy pár ért egy Milliombúl: 

Franczok, kik már sok nagy Főt le-szeldeltetek, 

Ki lessz majd Josue vagy Kaleb köztetek? 

Csak a’ ki Farahót nem tart a’ Hazában, 

Hagyma ’s ugorka íz nem maradt szájában.  

Natád 1794. mense 7br. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

56. Eva mit szeret. 

Az Isten Évát, Ádámnak tsontjábúl teremtette, 

’S Eva még is a’ motsingját nem a’ tsontját szerette. 
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NATád 1794. Maria Nap 

más nap egy kis gondolkozás útán 

Hibázok; vagy a’ Teremtést tán ma jobban értheti 

Éva; mert ha tsonttá válik a mótsing, úgy szereti.  

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

[58] 

57. Principio co… Aeneis VI. 724: 

Még minek előtte a Föld és az egek, 

A’ széllyel ragyogó nagy tüz-test seregek 

Ki nap, ki hóld, ’s tsillag a’ mint hívjuk, lettek, 

Illy kész valóságra ’s rendre verekedtek, 

Elöbb minden napok ’s idők kezdeténél, 

Az éltető dolgok el-rendelésénél 

Elébb mint sem ez a’ szép világ született, 

És ennek sok része széjjel szerkesztetett: 

Meg vólt egy temérdek gomolyag formában 

Az a’ mi e’ mindent foglalja magában. 

Egy keverék mellyben együtt mindeneknek 

Az elő dolgoknak és lelketleneknek, 

Eredeti magok öszve volt zavarva, 

’S mint egy nagy-képtelen tojásba takarva, 

Rendetlen zűrzavar, vagy mi neve ennek? 

A’ mi semmi, ’s még is nevezheted mindennek, 

Ez nagy minden tehát ez tág ürességben 

E’ hatarozatlan messzeségü égben, 

/: Mellyet mi most magas mennyezetnek vélünk 

’S mint kereken rakott ..úl úgy ítélünk, 

’S vekony égi tüzzel meg rakva képzeljük 

És annak oszlopít a’ napig emeljük :/ 

Függött a’ semmi közt egy bizonyos helyben, 

Egy olly közép pontban vagy inkább közhelyben (?) 

Melly körül .. karikát keresztek 

’S még ma is kerülnek a’ nagy tüzes ..; 

A’ Fő mivesnek is itt van a’ lakása, 

Innen jön az örök tüznek sugárzása, 

Itt tartja fenn magát leg ditsöbb eröben 

Egy hatalom, a’ melly füben fában köben, 
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Minden érzéketlen ’s eleven rejtekhely. 

Lét.. ád, és maga minden .. 

Itt mint egy középen magát öszve vonva 

Olly fényes tüzzel van széke körül fonva: 

Hogy a’ testes dolgok illyen valóságban 

A’ millyenben vagynak széllyel a’ világban 

Szent Szinét közelrül el nem szenvedhetik 

Hanem tsak ugy a’mint velek közöltetik, 

Hogy eregeti hát hatalmas sugarit, 

Es azokkal es nagy mindenség hatarit 

Úgy tölti be, hogy azt minden resz érezi, 

A’ .. ’s ele.. tőle kőltsönözi, 

Mozgó erőt vészen, és mind azt magának 

’A mi valóságát teszi állatjának: 

’S ámbár erejébül minden nemzet részel, 

Még is ő magábúl leg kissebb sem vész el: 

Azért .. ’s meg nem fogható, 

Ezt teszi az, hogy ő erős mindenható, 

Ezt teszi az, hogy ő mindenütt jelen van; 

Hogy mindenben munkás még is láthatalan; 

Hogy ő mindent teremt ’s gondot visel rája, 

Hogy valami vólt ’s van mind az ő munkája; 

[59] 

Szörnyü messzeségre van ez a’ hely tőlünk, 

Úgy hogy ha el vagynak vagynakon takarva előlünk; 

Eredeti titka a’ bölts természetnek, 

’S ha a’ böltsek abba bele nem nézhetnek, 

Mi tehette őket azzá a’mik lettek, 

Mik az igaz erők, és honnan vétettek; 

Nem tsuda mert attól messze rekesztettünk 

A’ kitűl szarmazást ’s elö lételt (?) vettünk; 

Közepén van ez hely azon nagy egekkel (?) 

A’ sok tolyás forma <nagy> bőn kerületekkel (?) 

Melly<ene>ken minden nap minden tűz:tengerek, 

A’ számlálhatatlan tűz-csillag ezerek, 

Leg nagyobb részei ez szörnyü Mindennek, 

Számos (?) esztendeig tsak egy leptsöt mennek: 

Itt lakik ezekben életre hozója, 

Vezetője ’s hajdan ismét el-rontója; 
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Itt függött a’ minap míg idők nem vóltak, 

Avagy tsak szakaszra ’s részre nem oszoltak, 

Mint egy nem lételnek (?) setét homályában, 

’S örökké valóság’ nyugtató álmában 

Itt lebegett mondom mint egy gombolyagban 

A’ zűrzavar, mellyben mint fel fulyt holyagban, 

Vagy mint egy temérdek nagyságú tojásban 

Mind a’ mi most külön vagyon egybe másba, 

Eredeti apro magvakra oszolva 

Öszve volt keverve és egybe omolva; 

Mint egy nagy alkotmány a’melly le rontatik, 

’S vagy tüz vagy vas által porrá zúzattatik, 

Ugy nőtt egy keverék itt öszve sok részbül, 

Omladék lett, mint lesz megint a’ vólt készbül; 

Azok tehát a’ sok eredeti részek, 

Mellyek amiként külön magokban egészek, 

De míg szembe tűnő formát fel nem vesznek, 

’S míg illy tekintetes világgá nem lesznek, 

Csak képzelhetetlen kitsinységü magok, 

’S semmit sem formálnak külön külön magok; 

Azok mondván, annak az egy fő erőnek 

A melly minden vóltnak és majd leendönek, 

Lelke és eltető kovássza vólt s lészen, 

’S a’melly minden lepten nyomon tsudát teszen, 

Titkos hatalmatúl levén erdekelve, 

A’ mint .. voltunk öszve seregelve, 

hogy szüntelen való mozgásba hozzanak 

Öblében ama nagy tojás hajazatnak, (?) 

A’ mozgás zavaros ’s terjeszkedés (?) között, 

Ha mi egy test másba ollyanba ütközött, 

Mellynek van tehetős (?) meg egyezősége, 

’S egyszersmind, mint magnak olly meg érettsége 

Hogy magát ki fejtse takaro héjjábúl 

Es <ollyan nővekvő> nevelkedhetöt (?) tsináljon magábúl, 

Felöltözi azt és fűzván (?) állatjára, 

El kezd nagyobbodni ..karó formára; 

De egyszersmind a’ nagy és sebes mozgásban 

Magában is a’ nagy temérdek tojásban; 

[60] 
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Olly nagy rúgó erőt ’s meleget tsinálnak 

Hogy annak .. eszközévé válnak; 

A’ Minden meg lévén hát már billentve, (?) 

Meg indul és esik sebesen sietve, 

A’ ki terjedö (?) égnek egyenességében /: mi linea ruta es nea.. :/ 

Melly egy tulajdonság ama fő erőben, 

Ezen egyenesben mind addig fut ’s halad 

Míg egy harminczadrésze hirtelen el halad 

Abbúl a’ kepzelni nehez messzeségbül 

Melly a’ köz pontig megy a’ leg külső egbül. 

Ott lel a’ .. mások tüz.helyére, 

’S oda érvén mint egy ki rendelt megyére; 

’S feszitvén belöl is a morgo test részek, 

’S öszve is verődvén már jól az egészek 

El pattan a’ roppant tojás takarása, 

’S mindenik nagy testet a’ maga rúgoja, 

A’ mint a’ re.., útját szelesiti, (?) 

Egyenes utakon futni kénszeriti; 

Szalad a’ nap ’s menne <egyenes> aranyzott útjában, 

A’ végnelkül való üresnek hosszában, 

Menne a’ tsillag is egyenes menéssel, 

Nagy teste ..ihez szabott sietéssel, 

De a’kit tüzhelyhez vonatván a’ testek, (?) 

A’ honnan indultak, ’s a’ hol széllyel estek, 

Az a’ vonszó erő a’ melly van ezekben 

Olly vissza vonulást tsinál a’ testekben 

Hogy a’ két erő közt, melly egyik .., 

Másik vissza vonja, ’s útját meg allitja, 

Már a’ nap meg botlik egyenes útjában, 

’S nem teheti tovább a’ futást hosszában, 

Hanem hogy fusson is, ’s mint egy rugattassék, 

’S vissza is az első erőhőz vonassék, 

Meg gorbiti útját és <mint> tojás formában 

Kerüli a’ tüzhelyt hosszú karimában; 

De midőn meg botlott ’s meg szünt hosszat menni; 

Nagy meg rázodásnak kellett ott is lenni; 

Nagy volt ’s ez okozta, hogy ez a’ nagy egész 

Több részektre szakadt, ’s tőle több aprobb rész 

Széllyel oszlott, mellyek, külön külön magok, 

Egy egy világ lettek, bujdosó tsillagok; 
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Ezek is a’ naptúl széllyel omlottak.. 

Csak addig futhattak egyenes utak.. 

Mig a’ vissza vono nap erö engedte, 

Ezis (?) hát mindenik utját görbitette, 

Hosszú tojás karimát (?) forma útat találtak magoknak 

A’ nap lévén egyik tüz-hellye útjokban. 

Színtén e’ történe a’ több nagy részekkel 

Mellyeket nevezünk tüz tsillag nevekkel. 

Szintén e’ történe a’ nagy bujdósokkal, 

A Földdel és más több roppant test-tagokkal, 

Hóldat nyert magának a’ Föld gombolyagja 

Hóldakat Szaturnus ’s Jupiter tsillagja. 

[61] 

Szint úgy a’ nem régen talált Urania 

’S még ezen túl kettő, kiket senki sem, 

Nem ismér, ’s hanemha jobb fegyvert fog nyerni 

A’ látó szem, soha nem is fog ismerni: 

Ezek a’ nagy reszek sok tsillag seregek, 

Kikkel mint tüzekkel ragyoknak az egek, 

Es valóban egő tüznek gondoltatnak 

Mellyek szemünk elött szikrázni lattatnak, 

De mint a’ föld és hóld durvák és nehezek, 

Csak hogy több tüzekkel bővültek mint ezek, 

A’ magok ki szabott nagy karimajokban 

Hosszú tojás forma kerekes utakban, 

Körül kerengetik (?) ama fő erőnek, 

Annak az örök Szent minden tehetönek (?) 

A’ ki őket illyen alkotmánnyá tette, 

’S omlott mi voltokbúl mint egy ki költötte, 

Tiszta tüz Pitvarát, ’s annak erejébül 

Reszt vevén; mindenik a’ maga testébül 

Termeszt (?) különb különb nemü állatokat, 

Eleven férgeket ’s lelketlen dolgokat. 

Mellyek külön külön meg vóltak magvokban 

Elsö eredeti kis valóságjokban 

Még Mindenség keringő böltsöjében 

A’ mindenbül öszve ..űrt eredetében, 

Ezeket is az az erő lelkesiti, 

Ki az egésszeket forogni segiti. 
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Azért mindeniknek szivébe rejtetett, 

Hogy van egy fö kitül minden teremtetett, 

’S kinek kinek maga vékony gondolatja, 

Ez erőt különös formában mutatja, 

’S néha, a’ millyeket hordoznak magokkal 

Fel ruházza ollyan tulajdonságokkal, 

Némellyik nevezi ezt bosszúállónak 

Minden jó ok nélkül szentélly-valasztónak (?), 

Másik ditsösségre vágyodást fog rája, 

’S más több gyengeséget <r>aggatnak <rája.> hozzája. 

Azomba hogy Isten, mindenik meg vallja, 

De tsak ugy hisz róla a’ mint mástul hallja; 

De hát ez alkotmány, a’ mint most van készen, 

Mind örökké így meg marad e egésszen, 

Meg lesznek e illyen nemben az állatok, 

A’ nagy forgó részek ’s tsillag-fordulatok; 

Oh nem, nem lesznek meg illyen állatjokban 

’S ennek kesz oka van tulajdon magokban 

Mert a’ mit kezdeni kellett és tsinálni, 

Lehetetlen annak végetlenné válni, 

Es kérd meg bár a’ leg méllyebb okosságot, 

Ha/Nem (?) tud e képzelni halhatatlanságot; 

Leszünk mi igen is, és el nem múlhatunk, 

De meg bomolhatik ez a’ foglalatunk; 

[62] 

Ez a’ test, valamint az a’ lelkes erö 

A mélly a’ mint lettjuk soha sem keverő 

Söt okosan értvén ama fő erőnek (?) 

Reszes mindenek abbúl lesznek ’s nőnek (?) 

El nem vesz; de nem is áll meg alkotmánya, 

A nagynak, ’s a’ szépnek el .. háborúja; 

Minden állat neme meg marad magában 

Míg forog lak helyünk a’ maga árjában; 

De ha e’ mindennek állatja meg bomlik, 

’S a’ mi igy szellyel van rakva egybe olvadik, (?) 

Minden apróbb test is ugy meg osztattatik, 

Hogy tsak eredeti magban találtatik; 

Lessz lessz ollyan idő a’ nagy testekb 

Vége szakad körül kerülgetésekb 
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Ki töltvén a’ rendes természeti idejét 

Ez a’ föld a’ naptúl el fogyó erejét, 

El veszti és vissza rohan .. az egészbe, 

’S ismét egy lessz a’ mi szakadott több részbe, 

’A nap is és minden földi tüzes testek, 

A’ ki sz.. ponton mikor által esnek, 

Ama vonzó erö meg gyözi ..ket, 

’S a’ közép pontba von minden nagy reszeket, 

’S ott szenvedhetetlen tütül olvasztatva, (?) 

’S leg aprobb részekre ismét oszlattatva, 

Ismét egy keverék, egy zürzavar lésznek, 

Es egy öszve habart mindenséget tesznek; 

’S ott öszve verödve mint egy nagy tojásban, 

Új kelést keresnek szapora forgásban… 

glossza: Re..sámul. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. Écsy Ö. Három strófát közöl. Hozzá Sárközy jegyzete? 

58. 1795. Pál fordulására 

El értél hát kedves Pálom örvendő Innepedre 

Hijjában tört amaz álom’ Testvére életedre. 

Alig hittem, mint a’ Halál minap torkon szoríta, 

Hogy Atádon Gazdát talál sem Pál-nap sem paszita 

’S hát imé Pál megfordúla ’s víg Innepet szült neve, 

A’ fájdalom el tisztúla, a’ halál tsúffá leve, 

Hibázok; mert ő tsak játzott a’ mint szokott sorsunkal, 

Midőn olly keményen látszott küszködni Barátunkkal; 

Hogy egy kis reményt terjesszen az irigység’ szívibe. 

Melly most annál jobban vesszen ’s epekedjen mérgébe. 

Midőn ma látod Házadat Barátiddal meg telve, 

Kik ölelnek víg napodat közössen Innepelve, 

Ezek pedig még inkább kétszeressen vigadjanak 

’S azért hogy Isten éltessen kettőt kettőt igyanak. 

Én ‒ vajha torkomon jól-léte másoknak is használjon 

Iszom egyet a’ fejébe, hogy a’ torkod ne fájjon. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[63] 

59. Poson 15 9-br. 1796.  
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Hol van nemes Magyar! az a’ bizodalom? 

A’ mellyel vár tőled az édes Hatalom. 

Nem mered kérdezni egy kegyes Anyátul 

Mitsoda segédet vár édes Fiátul? 

Vitam et sanguinem puszta hang magába 

Illik nagyon való egy hív nép szájába, 

De kész és tehetős erő kell hozzája, 

Mert kard-pengés nélkül nints Harmoniája. 

Kérd meg: a Feleségnek mire van szüksége, 

Nagy ha határtalan szivednek készsége; 

Rajta! Lóra Legény! indulj hamar győzni! 

És még a’ kérdést is siess meg előzni: 

Tudod, a’ Tábornak hogy három a’ híjja: 

Az erőt erős kar, pénz és kenyér víjja. 

Pedig mind a’ három, úgy vélem, magábul 

Ki telik a’ Magyar Nemes Katonábul. 

ezt valaki ki tóldván egy nehány faragatlan verssel és ki nyomtattatván; — ezt irtam alá a’ 

magaménak: 

  eddig Horváth Ádám 

  de mit tehet annak? 

 Ha illy faragatlan toldalékok vannak. 

 a’ tóldaléknak pedig ezt: 

Ha hal farkat tsinálsz a’ Szép Asszony Főnek 

A’ legszebb Leányzók Sirenekké nőnek. 

de eodem Dato a’ Tractérban, midőn egy öszve fodorgatott hajú embert leittam estve a’ 

vatsoránál, a’ ki más napra czifra fejet készült tsinálni: 

 A’ Három tsimbókért engem öszve szólnak 

 ’S mások a’ fejekre százat is srofolnak. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

60. 20a. br Posonyba mikor hire futott hogy a’ Felség Négy Kamarás Kultsot fog osztani 

Nemeseknek. ad Consil 

Nicolaus Király, te Szathmár. 

A’ Király, négy kúltsot osztogat, fogadja, 

Illö az egyiket hogy Királynak adja. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[64] 
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61. János napján 1795. […] 

Bizodalmas Nagy Jó Uram! Kedves Sogor Uram! Én örömest tiszteltem vólna Szentje jeles 

Innepén, Személlyesen; sőt előre szó[…] úgy hizelkedtem Magamnak, hogy itt egy helyben 

Barátimat ’s szeretett Rokonimat ánnyi sz[...] találom Karátsonba, a’ mennyi lessz ez Innep nap 

egy tsoportba; azomba kintelen kell tapasztalnom, hogy az Isten munkára kárhoztatta volt Ádámot; 

nem várt maga sorára. Hivatalbeli aggságom, sürget és el kénszerit hazúl mennem, a’ minek hát 

személlyem szerént szerit nem tehetem, tsekelly tollam vonásit udvarolni küldöm, mellyek, a’ mit 

magam elő nyelvel mondani, és kivánni szándékoztam, helyettem hűségesen hirül vigyék, hogy e’ 

napot sokszor ’s örvendetesen együtt tölthessük, ’s hogy az Úr mint egy szives Barátot úgy nézze, 

’s tisztelöjének higgye lenni Horváthot. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

62. Gombai Andrásné Asszony halálára Epitaphium. 

Egy öszve dült Sár ház nyugszik e’ sír boltban, 

Halandó! eleven példát látsz e’ holtban, 

Nemes lélek lakta míg ép vólt hajléka, 

Fő nembül eredett Szülék’ maradéka; 

Sárközy Thresia született nevérül 

Gombai Andrásné szerelmes Férjétül, 

Élete negyven hét esztendőre tellett, 

De tsak huszon ötöt élt hiv Párja mellett; 

Ki noha nem vélte hogy hive Hamvának 

Az ő hív karjai sír bóltot raknának, 

A’ mennyei végzés úgy hozta magával, 

Hogy ő tisztellye meg hólt társát kriptával: 

Hamvak, kiket élő kezek el-temettek, 

’S Hitvesed’ tsókjai fel nem ébreszthettek: 

Nyugodjatok hát itt az alatt békével, 

Míg a’ Fő Hatalom’ titkos erejével 

Új életre elő jönni következtek 

Es ismét Lelkes Test ’s ismét ember lesztek. 

Te pedig Halandó! ki e’ koporsóba 

Zárt érzéketlenhez jössz látogatóba 

Egy szomorú szóval mondj áldást hamvára, 

’S egyszersmind tekintvén ez gyászos példára 

Tanúlj következést magadra tsinálni. 

’S tudd meg hogy neked is a’ sirba kell szálni 

[65] 
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Kies hegyek! szelid erdők! hüss árnyékok! 

Boldog mezők! eredeti Szent hajlékok! 

Szállást kérek udvarotokban, 

Szállást ‒ tsak egy kitsiny sarokban 

Hadd lakozzam az egyedül boldogok’ sorában 

Feledékenység’ Istene Néma Templomában; 

Nintsen egyébb kedves lakása szivemnek, 

Más orvosát sem esmerek sebeimnek 

Az vígasztal, ha senki sem lát 

’S hogy én is tsak követ, füvet, fát, 

De semmi vigat Semmi búst ’s érzékenyt ne lássak, 

Hogy mi valék, mivé levék ne érezzék másak; 

A’ Társaságot egy tsinálta édesnek 

Énnekem is a’ mint minden szerelmesnek; 

Egy ah! egyetlen egy igaz Sziv, 

Ez már el-tünt és engem is hív 

Az el repült páratlanok’ néma mezejére 

Az egynehány boldog napok el felejtésére, 

Nints az örömnek ereje jobbra bírni, 

Bíblis alig tudna velem versent íírni, 

Hát mit használ így keseregni 

Minden könyvem kimeriteni, 

Mellyek elég áldozatok soha sem vólnának 

El költözött szerelmesem boldog árnyékának. 

Ha olyanná tudok lenni még mig élek, 

Mint egy eget fellyül haladt Nemes Lélek, 

Nem ügyelvén semmi bajokra, 

Semmi földi alatsonyokra, 

Akkor leszek hasonlatos hivem’ árnyekához 

Úgy tarthat ő is engemet méltónak magához. 

Szent Ligetek! ó sorsotok meg van néktek 

Eget mutat boldog eget, kiességtek: 

Mélly tsendesség, néma halgatás, 

Környéktekben ’s tsak ez és nem más 

Számkivetett szerelmemnek egyedül ments vára, 

Ti fektessétek szivemet Kedvesem’ hamvára. 
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Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. A versnek nincs keltezése, de 

elképzelhető a 1795. december 3-án kelt., mert ekkor halt meg Sárközy Terézia, Gombay 

Andrásné, aki Sárközy (IV.) János ás Iharossy Terézia leánya volt. Kadarkuton halt meg és 

Kiskorpádon temették el. S. Jánosnak tíz testvére volt, a hetediknek, Gábornak leánya volt Justina, 

Horváth Ádám felesége. Tehát neje első unokatestvérének halálára írta az epitaphiumot. 

[66] 

63. Mind itt van 

Mind itt van, elmondható (?) a’ mit tanúlhattunk, 

’S hogy tsak illyen sovány Exament adhattunk 

Alázatossággal engedelmet kérünk 

Máskor több tudományt ’s jobb probát ígérünk 

Ritka jó divatja ottan .. 

A’ hol czére ’s tán és osztályt vesz magának, (?) 

A’ kiket tsak télre küldtek oskolába 

Nyáron el foglalván mezei munkára. 

Csak azzal el veszik fele idejeket 

Míg vissza tsinálják az el-feledteket. 

Az órák meg-álnak, de ha fel tekerik 

Ismét meg mutatják az időt ’s ki verik 

A’ méhek a’ télies árnyékban pihennek (?) 

De mihelyt tavasszal újra fel ébresznek (?) 

Friss emlékezettel el járnak utjokig. 

’S tsuda mesterségü munkalkodássokban 

De a’ lélek, mellyet az Isten lehellett 

’S azzal ruházta fel más több lelkek felett 

Hogy ne tsak egy dolgot ’s ne tsak egy mértékben 

Tudjon mind érteni mind vinni és védni (?) 

Hanem az értelem ’s ész egymást segitse 

’S magát Gráditsonként tökéletesittse. 

Nagy gyengedség alá van egyszersmind vetve 

Feledékenységgel lévén meg büntetve 

Ez oskolának is ez egy Fő hibája 

Ott tsökkent leg többet az elme munkája 

Hogy mikor az idén ide gyülekeztünk, 

Nem ott kezdhettük el hol tavaly végzettünk. 

A’ tudat újra kellett tanúlni, 

Mellyel sok szép idő kéntelen el múlni. 

Rosdát (?) kap az aczél ha hagyod heverni. 

’S míg tüzet lehessen bár jó vele verni, 
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Elébb ki simitjuk azután tüzelünk 

Éppen így történik esztendönként velünk 

Atyák mert ezekbül nagy rész benneteket 

Illet, gondolora vegyétek ezeket 

’S e mellett el hiszem meg is botsátjátok 

Hogy gyenge exament adott oskolátok 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. A cím és a keltezés elmosódott. 

64. Felelet Kaposbúl a’ 30dik Január 1798 gyülésbül midön 

ket kis Asszony a’ Fő Ispánnak kalátsot és verset küldött. 

Mikor az Asszonyok a’ lisztet szitálják 

A mint tapasztaljuk farokat riszálják: 

Hát a’ Kis Asszonyok míg még el nem hálják 

Vallyon riszálják e mikor azt tsinálják 

[67] 

Nem tudom de ebbül hogy [...] legyen 

Mindenik kis Asszony jobb ha ferjhez mégyen, 

Akkor fart riszálni sem lessz semmi szégyen. 

’S tölünk is új és friss köszönetet végyen, 

Azok a’ szép kezek azomban éljenek 

Jókivánságinkban viszont részt vegyenek 

Valakik itt vagynak azt mondják mindenek 

De azt teszik hozzá másszor is süssenek. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

65. 1797-dik új esztendőre. 

Idők melly sebes futással folytok egymás rendébe 

Amaz örökké valóság végtelen tengerébe 

Melly hirtelen el repültek ’s rövidek vóltak ezek 

A’ napok a’ mellyeket én esztendönek nevezek 

De melly álhatatlan víz gömb ’s múló álom a’ létel 

Az idő tsak egy perczentést, ’s egy gráditsot sem vét el 

Utjában, a’ mellyen siet el múlni és nem lenni, 

 Es ama végetlenségbe örökre vissza menni; 

Ez a’ föld a’ mi lak helyünk, maga tűz helye körül. 

Mellyet bizonyos ki szabott idők korül kerül 

Minket e’ tágas üregben széllyel hordoz magával 
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Es egy egy esztendöt tsinál egy egy fordúlatjával, 

’S midön életünk idejét szakaszokra szaggatja. 

Akkor egyszersmind létünket változáshoz szoktatja. 

’S több több erőtlenségeket raggatván por testünkhöz 

Kénszerit eszre sem vévén közelítni végünkhöz, 

Oh erötlen test, vagy inkább oh nagyra vágyó Lélek 

A’ ki abbúl hogy naponként vénülök midőn élek 

Ritkán tud egy szabott végre következést tsinálni; 

’S hogy az időnek valaha végtelenné kell lenni; válni, 

Hogy én ki test ’s Lélek vagyok meg szünök ember lenni, 

Es mindenik nem sokára kéntelen haza menni, 

Csak némelly idő szakaszok és tsak némelly Lelkeket  

Emlékeztetnek úgy nézni a’ napokat heteket 

Mint ama Fö alkotótul ki rendelt graditssokat, 

Mellyek a’ porrá lételig vezetik a’ porokat. 

Üdvöz legy szerentsés ünnep a’ melly ma fel tetzettel 

’S engem mulandó létemre reá emlékeztettel 

Méltó vagy mindenek felett hogy szentül meg üljelek 

Es mint boldog reménységem eszközét tiszteljelek, 

Aldott legy Örök hatalom por testem’ teremtője 

De halhatatlan lelkemnek is belém lehellöje 

Imádom végtelen Joság örök valóságodat 

Úgy nézem önnön magamat mint olly valósagodat alkotmányodat, 

[68] 

A’ ki midőn az időknek tengerén által kelek, 

Végtelen Valóságodban nyugvó rév partot lelek. 

Ti pedig az a’ mult esztendő szárnyakra kelt napjai, 

Az én múlandó voltomnak tanúbizonyságai 

Oszoljatok e’ mindenség végtelen üregébe, 

Vigyétek el magatokkal a’ multak lak helyébe 

A’ miket folyása alatt az el múlt esztendőnek 

Kedve ellen tselekedtem az örök Teremtőnek 

El-múlástok serkentője lessz értelmes Lelkemnek 

Hogy ezután igazábban szolgáljak Istenemnek 

Tanuljon Lelkem okosan új esztendőt szentelni, 

’S Istentül vett lételemnek igazán meg felelni. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. Keteszttel megjelölve a 

kéziratban. 
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66. Missa ad […] Chronosticho 

Tegnap estve az O. folyasát végzette 

’S Uj esztendö lép be Ma reggel helyette, 

Es sok I.. Ünnep vigat szerentséssen 

Ezt kUrtán tserében kIVánJa szIVessen  Horváth 

67. Ad[…] Ivanits 1796. 

A Dalt a’ köszöntést köszönettel vette, 

János napra Verset Ver és VISZ helyette. 

Az aLatt Jót kéVán köLtsön barátsága. 

’S baratsággal VIVÓ HIV atyafisága. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

68. A Rab- és a’ Mátkája. 

Rab: Halni megyek: ‒ Ah ne légyek aldozat, kemény egek! 

Mindenestül egy Kegyestül es szakadni: rettegek!! 

Fogj meg Angyal! És karoddal, ah! ragadj el engemet. 

Hadj reményleni, véled élni számkivettetésemet. 

Mátka: Drága Lélek! Érted élek; hát butsuzol? edesem! 

Vasba verve sziv keserve közt nyög, ah szerelmesem! 

Félre lánczok! ‒ a’ halálnak ez hatalma hogy lehet? 

El (?) gyürüzött öszvefüzött egy jegyest hogy el vehet. 

Rab: Lehetetlen!!! ‒ ez kegyetlen áldozat kívántatott, 

A’ Biró szó mint utolsó végezet ki mondatott; 

Oh Te fenyes ég! Ki édes éltemet pihegteted 

Véremet ne add tserére, szülj belöle eletet. 

Mátka: Véredet? ‒ de hát magad Te vértelen hová leszel? 

Nem lehet, nem, ‒ ha jegyésem el vesz én velem vesz-el; 

Mérgesebbek a’ bús égnek ostori ’s tüz árjai, 

Ha kettőnknek öszve zöngnek egybe-fort panasszai. 

[69] 

Rab: Szenvedesi (?) ‒ ne háborodj ‒ ne vonj fejedre is tüzet, 

El-.. ‒ én helyettem a’ ki fog véled kezet; 

Majd ha verbe bé keverve testemet, Te szit verem, 

Rakva lészel új növéssel, ez mag új terem. ‒ 
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Mátka: Menj tehát Te, szip (?) ’s nemes de özvegyet hagyott jegyes 

Mennybe lészen új ’s egésszen égi kintsed oh kegyes! 

’S bár ha vér.. kezére birta egy erös ‒ Jegye, 

Nints hatalma, hogy jutalmadat kezedbül el vegye. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. A 68. és 69. oldal között van egy kisméretű papír, két oldalán 

műcímek felsorolva. A 70. oldal üresen maradt.  

[70] 

[71] 

69. 11-e Apr 1798. A’ Pál lelke és Jó Barátja. 

B. Ki vagy? Állat e vagy kisertet? 

L. Talán ugyanmeg is ijedtél. 

B. Boldog Isten! hát! Pál! ‒ nem ijedtem Barátom; veltem árnyék forma termetedhez; de mivel 

meg-hóltnak hittelek; a’ lelkek jelenise pedig soha sem mehetett fejembe, kéntelen vóltam meg 

szóllitani árnyékokat, vagy lelkedet, vagy minek is nevezzem; ’s most feleletedbül értem hogy te 

vagy Pál. 

L. Minden szavadban gántsot találok; ‒ véltél árnyék forma termetemhez; hóltnak hittél, a’ 

lelkek jelenése nem megy fejedbe? Kéntelen vóltál meg szóllitani; feleletembül meg ismertél; ‒ 

‒ De nints helye a’ Disputalásnak: elég az, hogy én vagyok, ’s hozzád jöttem. 

B. Voltál e a’ feleségednél? 

L. Vóltam ’s miert kerded? 

B. Azért mert ő meg vigasztalhatatlan, és Téged nagyon óhajt. ‒ De ‒ hát meddig maradsz 

nálam? 

L. A míg el nem kergetsz. 

B. ’S mit tesz ez? 

L. Azt, hogy ha engem, valami ostoba kérdesekkel, vagy bal itélet tételekkel, vagy valami 

váteszi gyengeségekkel, mellyek egy terhét le vetkeztett lélekhez nem férnek meg nem sértessz; 

én veled maradhatok mind örökké. 

B. Halhatatlan kívánság! De felelhetek e én arrúl, ki ugy szólván tsupa test vagyok, hogy testi 

gyengedségeimet elötted örökre el titkoljam; el látom e előre; el látom e előre, mi nem fog neked 

ostoba kerdésnek tetszeni; ’s mi jó itelet tételnek: hát mit kivansz? miként tarsalkodjam veled, 

szabad e veled nyajaskodni, trefalkodni, ki olly tréfás és nyájas vóltál életedben vagy szabad e a’ 

más világ állapotjárúl curiosuskódnom; ’s ha hól feleleted homályos vólna; vélekedésemnek elő 

mondásával egyenes feleletre ingerelnem. 

L. Képesint szabad mind ezeket; de vigyazz hogy valami alatsonysággal meg ne serts; nekem 

pedig ha kerdezlek egyenesen felelj; keveset fogok kerdezni mert jó formán tudom azt a’ mire 

tanithatnál. 

[72] 
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B. Illyen formán hát talán tsak ugyan igaz marad az, a’ mit én hittem, de te sokszor ki akartál 

fejembül verni: hogy a’ meg holtak lelkeik mindenütt jelen vagynak ott, a’ mit életekben tudnak; 

valamint az Isten mindenütt van ott a’ mit tud; és mivel mindent tud, mindenütt jelenvaló; ’s ide 

magyarázom azt hogy vóltál a’ feleségednél ide azt, hogy az én feleleteimbül keveset tanúlsz.  

L. Mondassz valamit; és e’ dolog felül sokkal jobb szelemben vóltál nálamnál életemben: de sok 

hijja van még hitelednek. 

B. Kerdezhetem e hát mi híjja van? 

L. Kerdezheted; de én tsak annyit felelhetek, hogy én most sokkal többet mint életemben tudtam, 

’s tudhattam vólna még ezutanis; és kepes vagyok még ezen túl is sokkal többet tudni; én most 

jobb Astronomus vagyok és jobb Pszichologus mint Te a’ ki mar Psychologiat és nyári Ejsz..akát 

irtál; 

B. Ezt én bizonyosan hiszem; és ez az egyik oka hogy nem irtozom a’ haláltul; de hát azt tudod e 

hogy mi Teged holtod után fel bontattunk, és belső részidet meg visgáltattuk; mert ez tartozik a’ 

holtak lelkeiknek messze terjedő jelenlévöségikre; vagy arra, hogy engem ebben a’ hitemben 

meg erősíttsen. 

L. Valósággal tudom; sőt még annál tsekellyebb dolgokat is tudok; mint azt hogy a’ paripam az 

uton, midőn holt testemet kisérték meg-döglött; ’s más hasonlókat; de ez ha tartozik is valamit a’ 

Te hiteled’ erősitésére; kevesebbé vigasztalhat téged, ’s kevesebbet használ a’ bátor meg halásra, 

mint az, hogy én most jobb Astronomus vagyok mint Te; és az Istenrül is sokkal többet és 

vilagosabban tudok. 

B. Ez elöttem Barátom! nem újság; hittem én azt mindenkor; hogy ha az az égi származású lélek, 

le vetkezheti ezt a’ vastag terhet, melly a’ menny a’ mennyit használt az érzékenységek által 

formalt ideák szarmazására, szint annyit akadályozta a’ testetlen kepzeléseknek könnyűségét; 

sokkal vilagosabban és nemesebben fog gondolkodni, és Isteniek lesznek foglalatosságai; de  

[73] 

már annak sem mértékét sem távolságát ésszel fel nem érhetem, ugyan azért hogy a’ vastag test 

akadályoz: 

L. 

Jegyzet (M.G.): A dialógus nem jelent meg. A kéziratban négy oldal üresen maradt utána. 

Töredék. 

[74‒76] 

[77] 

70. Nedeczki Rudolf helyett Ao 1802. 

Inclyta vniversitas! Adfectus quos nuper, justus ut opinabar dolor et indignatio in me contra 

conjugem excitavit: indulgentia ne vel poenitudine diaeta suppressit, innata humanis mentibus 

teneritudine. Gaudebam tunc miseram Publicâ actione conveniri; qvum adhuc exacerbatus 
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sexualis amor repudium, et publicus violati Thalami rumor vindictam clamabant: Nunc 

intemerati qvondam Thori dulcis recordatio, facilem cum ore vulgi conniventiam crudelitatis 

arguit; Proles, carissima sacramentô firmati connubii pignora, spesqve super futura illarum 

existimatione <pene> pene praecisa, priusqvam sciam, an curavi credulus, vel cautus evigilavi;? 

labem genitrici inpactam, lentô genitoris moerore, ante tempus, aut temperant, aut ulciscuntur. 

Adeo ut cordi, alternis vulneribus saucio, et conflictui contrariorum adfectuum capacem campum 

praebere neqveunti, tristi et poenali actionalis criminis evidentiae, quam vel meminisse animus 

horret, luctûqve refugit, hic si unqvam, praeoptanda videatur incertitudo: qvae vero si solitô 

cursû juris procuretur, manet interea praesumptionis, adeoqve et passionum diuturnitas; hujus 

contra exacta, cum tristi conseqventiarum serie combinatio, marito mihi simul et Patri svadet, et 

plene persvadet, sive crimen, sive errorem, aut nescire, aut oblivisci, aut condonare. Et quia 

condonare durum est, et oblivisci ambiguum; hujus enim et tremulae suspiciones, et pro ratione 

diversorum eventuum redux memoria assiduam servant comitivam; condonationis sexcenti 

aemuli ac hostes, et tot obices quot adfectus; ira, dolor, pudor, metus, qvin et fama ac ipsa qvam 

condonatio praesupponit certitudo; nihil mihi misero, vel medelae, vel solatii relictum est, qvam 

nescire. Felix illud et efficax negativum ens, qvod in Paternam pietatem vel transfigurabit, vel 

enutriet, capaces adhue crescere conjugalis fidei reliqvias, et super concussis foecundi jam 

Thalami ruderibus gentilitium duarum Familiarum decorem, restaurari posse spem faciet. Et ideo 

si negocium hoc, sub proprio A<u>ctoratu verteretur; aut renunciarem occaepto cursui, aut 

obstitissem exordio. Nunc qvum Actioni Fisci Magistralis cedere partium mearum non est: 

coram Inclyta Vniversitate, cujus ex gratiosa determinatione Actio contra conjugem meam erecta 

est, supplex sum, dignetur illam eadem potenti qva determinavit activitate gratiose relaxare; 

idqve ex seqventibus rationibus 

1a Res est plena periculi, qvando solitâ juris procedurâ, tales actus probari suscipiuntur, qvi qvum 

naturâ sua occulti sunt, enodari vero, nec documentis validis, nec corpore delicti possunt; 

humanô testimonio, non ab errore, non ab rancore, non etiam qvandoqve a perjurio inmuni, 

probandi relinqvuntur. Non disputo, id enim est recte, qvod ex sensu teneritudinis conjugalis 

precares, ne vel umbra <Act> evidentia Actionalis criminis, Saucii Cordis mordeat cicatrices: an 

crimen adulterii quod <principale> cardinale est, possit probari vel minus? hoc unum scio, quod 

probae requirantur oculares et sole clariores, illas vero invenire quam sit dificile, qvoties motiva 

Sententiarum ex persumptionibus fortibus vel fortioribus peti debeant; docent Sacrarum Sedium 

procedurae. An ergo miser ego maritus, sed fidissimus olim Thori socius subsumi possum? si 

inter probarum, qvamcumqve exqvisitarum, sive validitatis sive sufficientiae dubietatem, ab 

eventibus actionatorum criminum, hucdum a parte mei non usqveqvaqve perniciosis argumentor. 

Arguitur uxor mea mariticidii intoxicationis: sed maritum me, non occidit, non intoxicavit. 

Dicitur adultera, sed ad mensuram justitiae vindicativae non deprehensa; certe foetum 

peregrinum cui praecavendo, cum Sancita Strictissima lege vigil oculus antenatorum nostrorum 

intendebat, mihi non supposuit; Creditur expilatrix, et hoc unum est, qvod in vicem corporis 

delicti, vacua hypocausta altius loqvebantur; sed rerum qvarum ex perhabito censu, proprietatem 

erronee pertendebat. adeoqve civili, eoqve simplici damni, non criminali institutô 
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revindicandarum. Censetur malitiosa desertrix, sed mei, qvem a primo fortis praesumptionis 

momento, internô moerore tabescentem, fors, ad securam qvietem locari harolabatur si 

abscesserit; et omnino, nisi factum, magistratualis, ex rigore legum, obqve sanctimoniam publici, 

ultio secuta fuisset, nec vane hariolabatur.  

2o Alterum est, qvod me, Personam alioqvin <Actionalium> injuriae actionalium criminum 

principaliter expositam, coram Inclyta Vniversitate partis contrariae advocatum qvasi agere 

disposuit, meritum existimationis familiarum tam meae qvam conjugis, imo et plurium 

collateralium; prolium item ex pacato olim matrimonio suscepturum. Inclyta vniversitas! Vertitur 

causa coram Iudicibus, viris, ex praescripto Legis stemmatis nobilitate conspicuis ac magnam 

partem maritis et Patribus. Supplex sum coram Statibus gentilito splendore coaevis, in honorato 

publici servitio consociis, relationi et affectibus, qvibus conjuges obstringimur, ac paternae 

teneritudini perinde sicut ego sum obnoxiis. Qvale solatium? debebam dicere oprobrium! meis 

fratribus, collegis condominis Terestribus ex labe, qvam prosecutio causae hujus post se traheret? 

male audire ob unius noxam, duas ex plures familias, alioqvin Deo sint Laudes utcumqve 

conspicuas, et ad infundatum extranei cujuslibet rancorem digito monstrari, hic niger est. Alto 

superalio despici innocuas proles, quae nec maculae nec reatus Genitricis participes, in gravissimo 

sinistrae famae onere indubie succedent; qvod plus; crescente cum annis Iudicio, ab nutrice publico 

dedecere adfecta, condignam, de qva adhuc desperandum secus non fuisset educationem, <aut> 

ob defectum motricis Reverentiae, aut detrectabunt, aut non obtinebunt. Haeret calamus scribenti, 

et supplicem verba deficiunt, qvum miserrima heredum sors, tristes de ruina dilectae Domus auget 

conjecturas; nec est timido moerore occupatus animus suppar, vivam doloris, in Supplici hocce 

Libello dare imaginem: verum ad condolentiam, ad compassionem, ad misericordiam 

Illustrissimorum Statuum taciturnus provocat. Argumentabar puncto primo, qvum de crimine 

sermo fuit, nunc recordatio sortis Prolium vocem supprimit. Curae graves loqvuntur, Ingentes 

stupent. 

3o Esto conjux mea, in plenam Actoris Fisci satisfactionem, scr<ibti> juris ordines convinceretur, 

adeoqve probae, et validae, et sufficientes manifestum clamarent crimen. Credo ego a paritate 

positivae Legis tituli 105: 1ae per Illustrissimam Sedentiam mihi velatum iri, tam crimen illi, 

qvam et poenam condonandi facultatem: qvod multo plus est, qvam nescire, scire nolle, vel non 

credere, et ex hoc motivo criminalem proceduram deprecari, amolitionem poenalis istius 

Actionis petere, et obtinere. Non sum ita peregrinus in tanta presertim necessitate Patrii Juris 

scrutator, ut nesciam disparitatem sortem inter meam, et percitatam antiqvam constitutionem: 

Tunc adulterium gladiô plectebatur, et Actore marito; hic meam Fiscus evocavit publicae 

vindictae exponendam, poena vero, pro ratione delicti non capitalis sed arbitraria esse potest; Re 

tamen serio pensitatâ persvadeo mihi in puncto recte condonationis, rem eodem recidere. Nam 

qvod poenam attinet, si potuit olim maritus condonare majus supplicium, cur non ego hodie 

minus;? qvod vero crimen concernit, ne qvis obmoveat, crimen condonare non esse partium 

conjugis, id enim et jure antiqvo competebat maritiô, ut condonet et crimen et poenam. Nec valet 

paritas qvod crimen furti, et alia publica delicta, non expiantur per restitutionem ablati, verum 



239 
 

sententia fertur tam ad resarsitionem damni, qvam et poenam reatus. Nam maritalis illa 

prerogativa, qvae antiqvae legi condendae occasionem motivamqv praebuit, adeo strictum detulit 

jus marito in uxorem, ut adulterium vulgo primum dictum, sive per dissimulationem, sive per 

iteratam cohabitationem condonare, uti et contra sontem, nullius, nisi ipsius autoratû procedere 

permittebatur, Rea per nudam condonationem mariti, suapte pro insonte recognitâ. Et quod hoc 

non redoleat statum aliquem in statu, aut ullam ab jurisdictione publica exemptionem, civilis ipse 

matrimonii, uti et conditae legis scopus, generatio Legitimorum heredum abunde clarificat. Ita ut 

si meo proprio Actoratû res verteretur, petitum meum nullam subiret Qvaestionem. – Qvid ergo 

Actore Fisco? Ignoscet mihi Fiscus si asseram, ab mea declaratione pendere an Fiscus Actorem 

agere possit. Grata omnino mente recognosco, publicam intercessisse Jurium meorum maritalium 

tuitionem; illa tamen, respectu primi adulterii, si scilicet illud, primo, ad notitiam mariti devenit, 

qvod a mea solius confessione dependet, Cessare debit, nisi prerogativis praejudicemus. Qvum 

ergo Judex idem est, Illustrissima Sedes Judicaria; Actor idem, qvia Fiscus me, aut supportare, 

aut representare persumitur; non video ullum, humillimo petito meo poni posse obicem, qvum 

ante adhuc probarum dicussionem, ante sententiam, adeoqve ad evitationem majoris ne fors 

scandali, tam a poena, qvam et prosecutione Litis dispensari et sublevari Inesctatam, de genu 

supplico. 

Singulare est Illustrissimi Status et Ordines! Conjugis, quae vitae meae insidias struxisse creditur 

intercessorem agere; sed eo nobilius. – Durum est amori, alioqvin invido, nec ullum Extraneum 

Ferenti imperare, ne suppressus tantisper peregrino cinere, mox in ultrices flammas exorbitet; sed 

eo fertius. – Arduum est maritalem caritatem, qvae generationis causa movens est pene 

exstinctam, dilectione prolium, qvasi radicem per ramos inverso ordine sustentari; sed eo 

humanius. Curiosum est, tam criminis, qvam et Actionis jam in exordio poenalis, relaxatam 

petere ab illis Iudicibus, qvi hoc ipso nuper, in tutamen maritalium meorum Iurium 

consurrexerunt; sed eo fidentius. <et hac spe fretus,> Facio, qvod debui, qva Homo, nobilis, 

maritus, Pater. Certa igitur spe fretus, supplicem meum Libellum iterato Jurisdictionis 

misericordi animo, me vero altis gratiis omni cum venerationis cultu commendans, emorior. 

Inclyta Vniversitatis humillimus Servus R. N. 

[Tekintetes Ház! Érzelmeimet, amelyeket a minap, a feleségem iránti, ahogy képzeltem, jogos 

fájdalom és keserűség váltott ki belőlem, a jóindulat vagy a megbánás alapján nem tarthatná-e 

magában a törvényszék, az emberi értelemmel veleszületett érzékenység. Akkor örültem, hogy a 

szerencsétlen nőt hivatalos peres eljárás útján szembesítik, amikor még a felingerelt nemi vágy 

válásért, és a beszennyezett nászi ágyat érő nyilvános szóbeszéd büntetésért kiáltottak. Most az 

egykor szeplőtelen nászágy édes emléke a nép ajkával együtt az érzéketlenséggel szemben enyhe 

kíméletességre szólít. Az utódok, a szentséggel megerősített törvényes házasság legdrágább 

zálogai, és a jövőbeli becsületük felett majdnem megtépázott remény – előbb, mintsem tudnám, 

vajon hiszékeny voltam-e, vagy éberen őrködtem –, atyjuk csendes bánatában az anyjuk nyakába 

idejekorán varrt szégyent vagy mérséklik, vagy megbosszulják. Olyannyira, hogy aki az egymást 

váltogató sebektől megsértett értelmének és ellentétes érzelmei viaskodásának nem képes 
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megfelelő teret biztosítani, annak a szomorú és törvénybe ütköző bűnről való bizonyosság, 

amelynek még az emlékétől is irtózik a lélek, és attól sírva menekül, ha valamikor, hát most 

inkább látszik kétségesnek. Ha azonban azt a bíráskodás szokásos menete igazítja el, tartós 

marad a vélelmezés, sőt a szenvedés is. E dolog tisztázásával szemben a következmények 

szomorú sorozatával való összepárosítás engem mint férjet és egyszersmind atyát arra bír, és 

teljességgel arról győz meg, hogy akár bűnről, akár botlásról van szó, azt vagy ne tudjam, vagy 

elfelejtsem, vagy elnézzem. És mivel az elnézés nehéz, és a felejtés kétes – utóbbinak ugyanis 

folyamatos velejárója a rettegő gyanakvás és az értelem helyett a különféle események visszatérő 

emléke; az elnézésnek százszor annyi riválisa és ellensége van, és ugyanannyi benne az 

ellentmondás, mint amennyi a jóakarat; amit a harag, a fájdalom, a szégyen, a félelem, sőt még a 

szóbeszéd és maga az elnézés is előfeltételez, az a bizonyosság –, nekem, szerencsétlennek, 

semmilyen orvosság vagy vigasz nem maradt hátra, mint nem tudni. Kedvező és hatékony az, 

ami most nincs, ami majd, akár atyai gyöngédséggé lényegül át, akár támogatni fogja a 

házastársi hűségre még képes maradványok felépülését, a nemrég még termékeny nászágy 

összedőlt romjai felett a két család nemzetségét illető becsületet, reményt is helyreállíthatóvá 

teszi. S ezért, ha ez az ügy saját kényszerűségébe fulladna, vagy felhagynék a megkezdett 

iránnyal, vagy elállnám a kezdetét. Most, amikor az ügyészség keresetétől nincs módomban 

visszalépni, a Tekintetes Ház színe előtt, amelynek szíves elhatározása révén hitvesemmel 

szemben kereset jött létre, kérem, hogy azt méltóztassék ugyanazon hatalomnál fogva, amellyel 

elhatározta, az eljárás alól felfüggeszteni, éspedig a következő okokra tekintettel. 

1. Nagyon kockázatos dolog az, amikor a jog szokott eljárása mentén olyan tettek kivizsgálására 

vállalkoznak, amelyeket, mivel saját természetük következtében homályosak, tulajdonképpen 

sem a terhelő erejű tárgyi bizonyítékok, sem a bűnjel nem képesek megvilágítani; amikor a 

kivizsgálás során az emberi tanúságtételre hagyatkoznak, amely nem mentes sem a tévedéstől, 

sem a romlottságtól, és olykor még a hamis eskütől sem. Nem vitatom, mivel ez a helyes, hogy 

amit a házastársi szeretet értelmében kértél, ne, még a bűncselekmény bizonyosságának 

árnyékában se mardossa a megsebzett szív sebeit: vajon a házasságtörés bűne, ami sarkalatos 

bűn, képes arra, hogy ezt akár csak kevéssé is méltányolja? Ezt az egyet tudom, hogy a 

vizsgálathoz fény kell, éspedig napnál világosabb, amilyet azonban annál nehezebb találni, 

ahányszor csak az ítéletek indítékait erős vagy erősebb előfeltevésekből veszik. Ezt tanítják a 

szentszéki peres eljárások. Vajon azért, mert én szerencsétlenül házasodtam, nem számíthatok az 

egykori hitvesi ágy hűséges társának, ha a bármilyen gondosan is válogatott bizonyítékok 

erősségét vagy elégségességét érintő kétségemet mégis az okozott bűnök következményeiből, 

melyek mindeddig az én oldalamról nézve egyáltalán nem ártalmasak, bizonyítom? A 

feleségemet férjgyilkosságtól való megrészegültséggel vádolják, pedig engem, a férjét, nem ölt 

meg, nem mérgezett meg. Házasságtörőnek mondják, azonban a bűntető igazságszolgáltatás 

mértéke szerint nem érték tetten. A bizonyítottan idegen utódot, akire a biztonságáról való 

gondoskodás érdekében a legszigorúbb törvény kíséretében irányult eleink vigyázó tekintete, 

elém nem tette. Fosztogatónak mondják, és ez az egyetlen bűnjel, amit egymás közt szerte az 

üres gőzfürdők messze hangoztattak. Ami viszont a történtek sajátosságát a számbavételükkor 
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tévesen érintette, olyannyira, hogy azok polgári, és így egyszerű káreseti, nem büntető eljárással 

büntethetők. Álnok szökevénynek bélyegzik, viszont miattam, akit az erős előfeltevés okán az 

első perctől kezdve belső bánat emészt, talán megsejtette, hogy biztonságos nyugalomba kerül, 

ha odébbáll. És égészében véve, ha nem is történt így, a törvény szigorából kifolyólag és a 

közhivatal sérthetetlensége miatt további üldöztetés érte, s nem hiába sejtette előre. 

2. A másik dolog az, hogy úgy rendeződött, hogy én, akinek a személye a bűnügyi eljárásból 

származó sérelemnek mégiscsak főként ki van téve, a Tekintetes Ház színe előtt mintegy az 

ellenkező oldal védőügyvédjeként intézkedem, úgy a saját családom, mint a feleségemé, sőt még 

a többi oldalági család jó hírnevének érdekében is, nemkülönben az egykori békés házasságból 

születő utód érdekében. Tekintetes Ház! Ügyemet bírák, a törvény előírása szerint kiváló nemesi 

családból származó s nagyrészt házas férfiak, és édesapák előtt tárgyalják. Esdeklem a nemzeti 

dicsőségben kiérdemesült, az állam megbecsült szolgálatában társult rendek előtt, akik 

kapcsolatuknak és elhatározásaiknak, amelyek a házastársakat kötelezik, valamint atyai 

szeretetüknek éppúgy, mint én, szolgai módon alávetik magukat: milyen vigaszt? gyalázatot 

kellene mondanom testvéreimnek, evilági társbérlőimnek a szégyenből kifolyólag, amelyet 

ennek az ügynek a folytatása vonhat maga után? Rosszat tudni egynek a hibája miatt két, illetve 

több, egyébiránt, Istennek legyen hála, minden tekintetben kifogástalan családról, és bármilyen 

idegen megalapozatlan rágalmára ujjal mutogatni, sötét egy dolog. Az, hogy nagy magasról 

lenézik az ártatlan utódokat, akik sem a szégyenfoltnak, sem az anya bűnösségének nem részesei, 

a gonosz szóbeszéd óriási terhét kétségkívül a vállaikra helyezi. Mi több, az évről-évre növekvő 

ítélet, a nevelőnő által keltett benyomás nyilvános szégyene miatt a megfelelő nevelést, amivel 

kapcsolatban még eddig nem kellett kétségbe esni, a tisztelet kiváltó oka híján vagy vissza fogják 

utasítani, vagy meg se kapják. Megakad az írónak tolla, és az esdeklőt cserben hagyják a szavak, 

amikor az örökösök nyomorúságos sorsa a drága otthon romját szomorú körülményekkel tetézi. 

Bánattól csüggedt lelkem nincs is abban a helyzetben, a fájdalom tart életben, hogy ebben a 

kérvényben képet alkosson, hanem csendben hat a méltóságos rendek részvétére, együttérzésére, 

szánakozására. Az első pontban érveltem, ahol a bűnről volt szó, most az utódok sorsának 

emlegetése elfojtja a hangom. A súlyos gondok magukért beszélnek, a hatalmasok elámulnak. 

3. Legyen, feleségemet, az ügyészségi végrehajtó teljes megelégedésére, az írott törvény 

szakaszai alapján ítéljék el, sőt erős és elégséges bizonyítékok nyilvánítsák bizonyítottá bűnét. 

Úgy vélem, a tekintetes törvényszék 105. cím 1. bekezdés alatti megengedő rendelkezésének 

egyenértékűsége elrejtette előlem mind az e rendelkezés ellen irányuló vétséget, mind a büntetés 

elengedésének lehetőségét, ami sokkal több, mint nem tudni, vagy tudomást nem venni róla, 

vagy nem elhinni, és ezen oknál fogva a büntetőeljárás, a büntetésvégrehajtás elhárítását kérni, és 

fenntartani. Nem vagyok, különösen ilyen kényszerhelyzetben, a honi törvény járatlan 

vizsgálója, hogy ne ismerném a saját osztályrészem és a felidézett ősi alkotmány közötti 

különbséget. Ebben a házasságtörést karddal büntették, és a férj volt a végrehajtó; most az 

ügyész nyilvánítja ki, hogy a feleségemet nyilvános büntetés érje, azonban a büntetés a vétség 

mértéke szerint nem főbenjáró, hanem tetszőleges lehet. Mindenesetre az ügyet komolyan 
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fontolóra véve arra jutottam, hogy az helyesen ide, a megkegyelmezés pontjába esik. Ami 

ugyanis a büntetést illeti, ha egykor a férj nagyobb büntetést is elengedhetett, miért nem 

engedhetek el én ma kisebbet? Mármost, ami a bűnt illeti, hogy közbe ne vesse senki, annak 

elengedése nem a feleségre tartozik: az ugyanis az ősi törvényben is a férj hatáskörébe tartozott, 

hogy a bűnt is, a büntetést is elengedje. Nem is érvényes ugyanúgy, hogy a tolvajlást és más 

egyéb nyilvános bűntetteket nem az ellopott tárgy visszaszolgáltatása által teszik jóvá, hanem 

ítéletet hoznak mind a kártérítésről, mind a vádlott büntetéséről. Ugyanis ama házassági előjog, 

amely az ősi törvény összeállításához alkalmat és indítékot adott, annyira szigorú jogban 

részesítette a férjet a feleséggel szemben, hogy a házasságtörés elengedését kezdeményezni, 

mihelyt azt akár takargatás, akár ismételt együtt hálás útján nyilvánosan megállapították, amint a 

gonosztevővel szemben is szokás, nem más, hanem csak a férj kívánságával engedélyezte, 

aminek következtében a vádlottat a férj puszta megbocsátásával mintegy ártatlannak ismerték el. 

És azt, hogy ez önmagában nem viseli magán semmilyen körülménynek a bélyegét, vagy hogy 

az állami igazságszolgáltatás részéről nem élvez semmilyen mentességet, a polgári házasságban 

a törvényes örökösök nemzése maga, mint ahogy az az összeállított törvénynek is a célja, eléggé 

megvilágítja. Annyira, hogy ha saját magam kívánsága szerint tárgyalnák az ügyet, kérelmem 

semmiféle kifogást nem szenvedhetne. – Mi a helyzet az ügyész végrehajtásával? Mellőzi a 

személyemet az ügyész, amikor azt állítom, hogy az én nyilatkozatomtól függ, hogy az ügyész 

eljárhat-e a végrehajtó szerepében. Teljességgel hálás szívvel belátom, hogy házastársi jogaim 

közönséges védelme játszott közre: ezt azonban, annak figyelembe vételével, hogy első 

házasságtörés, tudniillik az először a férj tudomására jut, ami egyedül az én beismerésemtől 

függ, meg kell szüntetni, hacsak az előjogok alapján nem ítélkezünk előre. Amikor tehát, 

tekintetes bírói szék, egy és ugyanaz a bíró, a végrehajtó szerepe is egy, mivel az ügyész az én 

támogatásomért vagy képviseletemért felel. Nem látom, hogy milyen akadályt lehetne alázatos 

kérelmem elé helyezni, amikor még a bizonyítékok megvitatása előtt, az ítélet előtt, sőt netán a 

nagyobb botrány elkerülése érdekében esdeklem, hogy a kelepcébe jutott feleségemet mind a 

büntetés, mint a peres eljárás alól feloldozzák és felmentsék. 

Tekintetes karok és rendek! Egyedüli dolgom az, hogy a feleségemért, akiről azt gondolják, hogy 

csapdába csalta az életemet, közbelépjek. Ám annál nemesebb. Kemény dolog a máskülönben 

irigy és semmilyen külső személyt el nem viselő szerelemnek parancsolni, hogy oly sokáig az 

idegen salaktól elfojtva majd ne bosszúló lángokba csapjon át. Ám annál derekasabb. Nehéz 

dolog a majdnem kihunyt házastársi szeretetet, amely a nemzésvágy mozgatója, az utódok iránti 

szeretet által, mintegy a gyökeret az ágakkal, fordított rendben fenntartani. Ám annál 

emberségesebb. Különös dolog azt kérni, hogy mind a bűn, mind pedig a peres eljárás alól 

mentsék fel a feleségemet azok a bírák, immár a büntetőeljárás kezdetén, akik annak során a 

minap házastársi jogaim védelmére keltek. Ám annál elszántabb. Teszem, amivel tartozom, 

ameddig ember, nemes, férj, atya vagyok. Így a biztos reményre támaszkodva, kérvényemet 

újfent a Tekintetes Ház könyörületes jóindulatára, magamat pedig a tisztelet minden hódolatával 

együtt nagyságos kegyeire bízva elhallgatok. A Tekintetes Ház alázatos szolgája N. R.] 
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Jegyzet (M.G.): A levél nem jelent meg. Utána két oldal üresen maradt. 

[80‒82] 

[83] 

71. Az Eneis hatodik könyve forditás. Jegyzés. 

Félve botsátom világ elébe ezt a’ fordítást: Gyermek koromi munkám ez, és még akkori, midőn 

a’ vers’ irásrúl nagyon gyenge képzéseim vóltak; Virgiliust mindenkor nagyon betsültem, és 

hasonlithatatlan Poétának tartottam: ’s valamint most az tartóztat ennek a’ tsekély forditásnak 

közre botsátásátúl; ne hogy el vegyek, annak a’ halhatatlan vers szerzönek érdemibül; úgy fiatal 

koromban éppen az tüzesitett ennek forditására; hogy Virgilius költő tehetségét azokkal 

ismertethessem, a’ kik az újjabb kőltök után ragadtatván, azoknak imádása mellett, a’ regiek’ 

derékségirül kepzelödni is alig tudnak; vagy a’ Deák szóknak értelme fejtegetésivel vesződni 

restellenek. 

Félelmemet ’s tartózkodásomat tsak ugyan meggyőzte némellyeknek vágyódása; a’ kik akkor is 

mikor ez a’ forditás készült; azóta is nem egyszer, unszoltak ennek ki nyomtatására; sőt arra is, 

hogy az egész Eneist hasonló szabású versekbe forditanám: Nem is vóltam én attúl idegen; és 

már az első könyvet, ’s a’ másodiknak is egy darabját, körmön fontabb versekben (?); ’s a’ Virgil 

szavainak értelméhez is jobban ragaszkodva el-készittettem; De midön leirtam, hogy a’ munka 

sok időt kiván, melly pedig nálam igen szük; és hogy Virgiliusnak már más magyar forditásai is 

vagynak; meg- állapodtam munkámban; nem is tettem ezen hatodik konyvet és új munkát; 

hanem ezt valamint akkor gyermek ésszel meg irtam úgy hagytam; meg hagyván az elején, az 

elébbi könyvekkel való öszve ragasztást is; ’s imé ki adom; akar azért hogy sokan ugy akarják; 

akar azért hogy munkám mindenestül fogva látatlan ne vesszen: magyarázzák az olvasók ugy a’ 

mint tetszik, szándékomat. 

Csonka ugyan a’ munka magában; de még is nemelly részben egész; és mivel ez a’ hatodik 

könyv, a’ többek felett szép, és a’ költés alatt jeles valóság lappang sok helyett; meg érdemli 

hogy magyarúl olvastasson: meg érdemlené hogy szebb faragású magyar versekké szedettessen; 

de már ez tsak akkorra marad; ha a’ jó szerentse, több nyugodalmat enged tollamnak: ‒ Ebben 

nem tagadom, hogy sok ollyan hibáji vagynak a’ versnek; mellyek a’ négy sorú strofákat 

sokaknak bal itéletek alá vetették; ha hol a’ Virgilius szavainak egész erejébül el hagyni 

sajnáltam, mint a’ féle gyermek Poéta inkább szót szaporitottam; ha pedig emezt kerültem, a’ ki 

mondások nagyságában vesztettem: de azt talán tsak ugyan meg nyertem; hogy értelmesen, és 

ollyan folyamattal irtam, hogy e’ kis könyvetske, egy egész költemenyt ad elő; ’s a’ ki Virgiliust 

nem látta magát, ezt úgy olvashatja mint originalis költeményt.  

[84] 

Vagynak .. beli hibák is, mellyeket sajnálnék, ha Virgiliusnak tulajdonítana az olvasó: A’ mint a’ 

Romai Királyok előszámláltatnak, /: kivált szembetünöképpen két ..sában :/ ollyan sokat adtam 

a’ jövendölő .. szájába, mintha már el mult és meg lett dolgot … 
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Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

[85] 

72. Levél egy jó Baráthoz: 

Barátom! A’ régibb világnak, deréksége felül, Te talán tsak azért vagy az enyimmel egyenesen 

ellenkező értelemben: mivel szeretsz velem kötekedni: mert noha jól tudom, hogy egy sok 

nyelveket értő, ’s egyszersmind eredeti eleven képzelődésekkel Bíró embernek, mint Te vagy; 

mikor Voltért, Racint, Popot, Miltont. Me.. ’s más szomszéd Poéták munkájit olvassa, könnyü 

ugy el ragadtatni, hogy azt mondja felölök, non plus ultra: de tudom azt is, hogy mikor Virgil, és 

Ovid, munkáit, originalisokban olvasod, Homér’ Heziod, Pindarus verseit, forditásokban látod, 

kell tapasztalnod azokban fellengzös gusztust, ’s meg emberedett Aes..; ’s tsak az á.. hangja, 

hogy az ujjodra .. az öszve hasonlítást; mindjárt meg látod, mellyik a’ Mester: ebben hát veled 

nem … 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. A Kazinczyhoz írt levelében is így írt…lsd Écsy 64.o. 

[89] 

73. Praefatio a’ Negyedik Holmire. 

Ez a’ negyedik tag Holmi: nyolcnak is kellene már lenni: azt fogják mmindani, a’ kik régi 

igéretemre emlékeztetnek: igazán is mondják, de én arrul nem tehetek, hogy még tsak negyedik; 

mert tsak igazán irta a’ minap, egy jó igyekezetű magyar Iró: hogy a’ jó szándéknak ezer az 

akadálya. Mennyin ment által a’ Harmadik Holmi, míg világot láthatott; ’s mikor már mindenen 

túl esett is, vallyon ditsekedhetik-e azzal a’ kapóssággal a’ mi meg vólt neki ígérve, minekelőtte 

világra jött. Egy két ember sőt egy két kis társaságotska is elégtelen maga annyira menni, hogy 

nyelvünket tsak tulajdon Hazánkban is közönségessé tegye: és az olvasás a’ Nemzettel meg 

izelíttesse. ‒ Óh! hát meg mennyi hijjával vagyunk; ‒ Mikor megyünk még annyira, hogy a’ 

Szomszéd pallérozott Nemzetek vágyakodjanak nyelvünket érteni. El hólt az a’ fáradhatatlan 

Hazafi: a’ ki egy már embrió-korban levő tudós társaságotska formájában, lép vesszőket akart 

vetni, a’ mai világi tsinosabb Nemzeteknek: Úgy intézvén: hogy a’ társok irjanak hónapos 

írásokat, de keverve: Magyart Némettel, Franczal, Olasszal, Deákkal, ’s ki mi nyelvet legjobban 

ért: valóban, ha illyen hónapos irásokban, a’ Német olvasván a’ Magyarnak Német irásait; látná 

abban az orginális Magyar tüzet, eleven képzelődést, kivánsága buzdulna megérteni azt is, a’ mi 

magyarul van: így pedig a’ mint most állunk, én leg alább egy kis Darab versemnél egyebet nem 

tudók, a’ mellyet arra méltóztattak vólna, hogy Németre fordítsák. ‒ De hiszen ez még múlhatna 

is; tsak tulajdon Nemzetünket vihetnénk annyira, hogy a’ könyv olvasást ne tartanák tsupa 

mellesleg való foglalatosságnak; hanem azt mintegy tartozó kötelességgé tennék; mint a’ 

tsinosodásnak egyik mulhatatlan eszközét. 

Igaz ugyan, hogy a’ mi igyekezetünknek magában is két különös hibája vagyon: egyik az, hogy 

a’ kik alkalmastosok vólnának derék munkákat írni; nem írnak; ’s ollyanoknak engedik sokaknak 



245 
 

ezt a’ foglalatosságot, a’ kik vagy idétlen vagy faragatlan, vagy leg alább izetlen és minden tüz 

nélkül való munkájikkal, kétségbe hozzák a’ Magyarnak az auctorságára való alklamatos vóltát: 

nem ijedek meg attul, ha ezt némellyek én reám is magyarázzák, ’s azt mondják, Te sem vagy 

jobb a’ Deákné vásznánál: mert ha szinte az első Homiban némelly gyermekkoromi 

sótlanságokat öszve raktam is, ha szinte a többi minden munkájimnak is, mások lehetnek, nem 

pedig magam, ítélő Bírájik; de azt tsak nem fogja tagadni senki, hogy majd minden 

munkájimban annak a’ résznek tsiklandozzák szerzeményeim érzékenységeiket a’ melly leg 

alkalmatosabb a’ tsinosításra: ‒ mert jól meg jegyezd, hogy most ennek kell lenni a’ legközelebb 

való tárgynak. 

Másik az, hogy  

[90] 

nagyobb része iróinknak tsak fordításokkal vesződik: nem akarják magokat originális írásokra 

adni mellybül aztán az lessz, ‒ hogy ha egy Ur-fi vagy egy kis Asszony kezébe vesz egy Magyar 

könyvet, mihelyt bele tekint, mindjárt azt feleli: nem kell, mert már én ezt olvastam Németben, 

Franczban, Olaszban, ’s. a’-t. és így e’ részben a’ ki tsak fordítani szeret, leg jobb vólna neki 

Görögbül fordítani, melly hólt nyelv, a’ mostaniaknál leg ismeretlenebb. 

Sok féle Holmi van öszve írva ebben a’ Negyedik Tagban, valamint a’ többi Holmikban: a’ ki 

munkámanak Censora szeret lenni, kérem hogy azokat külön külön, a’ maguk természetihez 

képest éldelje (?) (izlelje?) 

A’ Hymnusban vagy Elegiában ne keressen Epicum Poemát, sem a’ Correspondentiákban 

Scientificum Systemát: meg sértene jó igyekezetemben, a’ ki a’ XXI-ikk szám alatt ide iratott 

Magyar Komediát egy körmön font vagy szomorú, vagy víg játéknak próba kövéhez mérné: 

holott annak a’ Játék törvényeinek meg tartása mellett is, nem annyira egy gyönyörködtető 

Drama, mint egy tisztelet adó illuminatio vólt a’ tárgya: hibázna hasonlóképpen az is, a’ ki a’ 

XXVIII-dik szám alatt lévő barátságos levelemben valamelly ki dolgozott Disszertatiót keresne, 

‒ hanem minden darabot abbul a’ szempontbul kell nézni, a’ mibül irattatott. A’ vers darabokat, 

(: a’ mennyire emlékezhettem : ) az ő születéseknek rendi szerint irta; ki vévén az utolsókat, 

mellyeknek a’ régibb Holmikban lett vólna helyek fellyül mindenik darabnak nevet adtam; de 

amellyek egy vagy más élő jó Barátomat vagy Correspondensemet illették: ‒ azokra annak nevét 

fel nem jegyzettem: hanemha vagy valamelly Panegyricum volt a vers; vagy pedig Pompás 

tiszteletet tárgyazó. Ezt pedig miért tselekdtem? a’ ki kérdezni fogja tőlem betsülettel meg felele: 

most itt nem szükség felelnem. 

Felelek inkább arra, a’ mit munkáimban, vagy az írásra nézve átallyában, vagy különösen a’ vers 

írásra nézve, némelly olvasóim vétkül tulajdoníthatnának: de ki látja az(t) el előre: ebben a 

tsudálatos idő szakaszban, a’ mikor a’ kákán is tsomót keresnek. Kettőrül gyanakszom: az egyik 

az, hogy a’ Magyar beszédbe nehol mintegy el-felejtkezve idegen szókat elegyítek: ezt tehát meg 

vallom, hogy az ollyan darabokban, a’ mellyek a’ kevesebb gonddal való irást meg-engedik, 

önként tselekszem; és mind addig tselekedni fogom, valameddig egy közönséges Nemzeti 

Magyar Társaság, egy ollyan Dictionaariumot nem tsinál a’ mellynek Törvényeit mint 
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közönségeseket, minden magyar köteles lészen meg tartani. ‒ Nem akarnám azonban, hogy ez a’ 

mondásom, minden nem magyar Terminusokra ki terjesztessen: mint példának okáért ezt a’ 

Deák szót Virtus, magyarul ki tenni igen ritka helyen tartom szükségesnek: mert én a’ Virtust is 

tsak ollybá nézem, mint Jupitert,  

[91] 

Junót, Herculest ’s más személly neveket, mint valóban ’a Virtusnak mint Isten személlynek, 

vólt különös óltára ’s temploma ’a régieknél a’ hól pedig ezt a’ szót el kerülhetetlenül, vagy 

tselekedet vagy tulajdonság képpen szükséges érteni; ott vagy egy módos és rövid környül irással 

ki lehet tenni: vagy derékségnek nevezni: el távozván valamennyire attul az állítástul, hogy 

Virtus natura sua homini non inest: mert a derékség lehet ollyan is, a’ mi némelly emberrel vele 

születik. 

Az ollyan, régiektül költsönzött Tudomány és Mesterség neveket pedig, a’ mellyeket a’ mai élő 

Tudós nemzetek is a’ régiek nevezetje szerént tesznek ki; egy kis nemzeti büszkeségnek tartom, 

erőltetett magyarázatu Magyar szóval akarni ki tenni: a’ Mathesist a’ Deák is tsak Mathesisnek 

hívja, a’ nevét a’ Görögbül költsönözvén, ’s mért nevezzem én Magyarul Tudákosságnak: de ha 

a’ közönséges Magyar Szó Tár úgy fogja kívánni; én reá állok, ha zöldfának nevezzük is. ‒ 

A’ másik az, hogy a’ vers faragásban (mechanismusban) nagy szabadságokat veszek magamnak; 

és még is a’ versek’ rostálásában nagyon kényes gusztusú vagyok. ‒ Meg ismerem ezt a’ 

hibámat, és akárkinek sem fogom szemére vetni a’ verselésben való szabadságot; tsak a’ mellett 

a’ gondolatban a’ tűz legyen meg. ‒ Azt is azomban szívesen el szenvedem, ha más sem 

tselekedetemet, sem magamnak ezt a’ törvényemet jóvá nem hagyja. ‒ 

Itéljenek majd a’ későbbiek akkor, mikor valaha Nemzetünk, Tudós nevet fog érdemelni. Ide 

tartozna talán a Dialectusokkal való szabad élés is; nem egyszer szenvedtem már szemre hányást 

azért: hogy a leg tsinosabb magyarság fészkében két esztendig lakván, a’ bárdolatlanabb 

vidékeknek szókiejtésekkel élek irásomban: De egy az, hogy a’ Dialectusokat szint úgy nem 

lehet soha a’ nyelvbül számkivetni, valamint a’ vallásban szükség lenni szakadásoknak világ 

végezetéig: más az, hogy a’ Debreczeni magyarság, és az Erdélyi, melly jó formánn mind egy; 

ámbár leg tsinosabbnak és leg törvényesebbnek tessen itt, de tsak ugyan ha az ember köröm 

hegyre szedi a’ Derivatiokat; és a’ Nemzetnek originális hangzatait maga előtt tartja, sokat 

találunk mind szót, mind Consonsánsokat, ezen mi vadabb vidékeinken, a’ mi jobb, mint a’ leg 

jobban tsinosított Debreczeni. 

Erre ugyan nekem azt felelte egy jó Barátom egy izben, hogy az emberek elősször tsak bőgtek, 

az után érthetőbb hangokkal beszéltek, míg végre a’ tsinosodás gradusain addig mentek, hogy 

szép lágy és kedveltető hangokkal beszéltek, ’s majd utóbb mesterségesen énekeltek is: és így a’ 

Poétának kivált, a’ kinek mesterségét az éneklés szülte, a’ legtsinosabbhoz kell ragaszkodni, és 

azt is mennél jobban tsinosítani: ’s meg is tselekszem én azt, hogy ebbül az eredeti szóbul: fel, a’ 

comparativus Gradusban, így írok: fellyebb, de neheztelem azomban, ha a’ Biharmegyei magyar  

[92] 
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vétkül tulajdonítja a Zala ’s Somogy vármegyeinek, hogy ez úgy mindja fellebb: vagy még 

természetesebben, föllebb: mert jól tudom, hogy a fellengős is, a’ Felség is mind azon Radixtul 

jön, hogy: fel. ’S mégis ezeket amaz tsinos nyelvű magyarok nem lágyítják meg, ’s nem mondják 

fellyengősnek, sem Felységnek. Ilyen pedig számtalan sok van, de tartok tőle, hogy másutt talán 

az ilyenekrül már szóllottam, és itt haszontalan időt töltök. 

A’ mint hogy arrul is meg engedjenek Kedves olvasóim ha talán már más Tag Holmiban egy 

vagy két darab ezen ide irottak közül meg találkoznék: mert ezeknek le irását Házamon kívül 

imitt amott végeztem; ’s a’ Sajtó alá is nem hazul küldöm: hogy rendre meg nézegethettem vólna 

a’ többi holmit: illen ugyan talán tsak kettő sem lessz: hanem némelly apró nyomtatványokbann 

’s néha ujságokban szana-szétt sok ki jött már ezekbül, de azokat hogy itt öszve rakom önként és 

nem tévedébül tselekszem. 

Az ének nóták most is el maradnak: ha kinek kedve van meg tanulni azokat, parantsoljon velem. 

‒ Énekeimnek belső mivoltokról azonban azt ide kell tennem, hogy azok azért nehezebb 

értelmüek más verseimnél, mert a tactushoz vagynak alkalmaztatva, és így némelly tekintetben 

metrice kellett írni, arra azomban reá vigyáztam, hogy ha szinte tréfássak is, de ritka legyen 

mégis valamelly erköltsiség nélkül. 

Ha kedvet találok munkámnak, fáradságomért ez elég jutalom, ha pedig nem, nekem semmi 

büntetés. 

Irám Nagy Bajomban Farsang utólján. 1799. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[93] 

74. Csurgó 19a Már. 1800. Midőn Téged Nagy Tudományú Professzor Úr… 

Midőn Téged Nagy Tudományú Professzor Ur, ezen Csurgói új Oskolának tanárául, és 

egyszersmind az egész Somogyi Égnek mintegy világosító napul rendelt a bölts Fő Hatalom ’s 

Isteni Gondviselés, ezen be iktatásodnak öröm Innepén ne véld ujságnak, se ne gondold 

fundamentum nélkül valónak, hogy mi is Külső Somogyi Társaságbeliek, kik ez inneplő 

örvendezésre a’ Tisztelendő Belső Társaságnak betses levele által barátságosan meg hivattattunk, 

és a’ kiknek barátság köszöntések meg hozása mellett most a’ tisztes gyülekezet személy 

viselőjüknek lennem szerentsém vagyon: a Belsővel egyesitjük örömünket. Just ád erre 

minekünk a’ Tő Szomszédság, kötelez pedig egyszersmind, mind a’ szeretetnek egyenlősége, 

mert tsak a’ külső névvel külömbözünk, mind a’ Tartományoknak egysége, mert ugyan azon 

polgári megyében lakunk jobbára, de a’ mi legtöbbet nyom, erköltsi kénszerítéssel ösztönöz 

mintegy, a’ tudományok terjedése felöl való édes Reménység, mellynek valamint magának és 

reményünk Tárgyának, a’ Belső somogyi Társaság szélei határt nem vethetnek. 

Ollyan a’ Tudomány mint a’ Nap: mert mindenik éltet is világosít is, ollyanok tehát a’ 

Tudományoknak munkás és tehetős eszközlői is: Ha a’ Természeti Nap az’ a’ mi világunk, ’s 

más több világok kerületjeiknek egyik tűz helye: egy temérdek ’s tsaknem hihetetlen 

messzeségre az Urania nagy világát élteti vilagositja is: élteti pedig ha 84 esztendők alatt maga 
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körül kerengteti, világosítja is, ha már őtet Flamsted Angliában és Majer Götingában látták ez 

előtt 110 és 44 esztendőkkel; ’s látják azulta sokan, úgy hogy Hersell már ez előtt 19 

esztendőkkel azt is észre vette, hogy fordul: sőt ha ugyan azon egy nap egy régi Tirusi böltsnek 

hitele szerént éltet és világosít még Uránián tul más hét világot: ‒ mi áll ellent, hogy Egy Erköltsi 

Nap világosithasson ’s osztogathassa sugárit Csurgón túl más szomszéd megyébe is, mi áll hát 

ellent reményünknek? mi tartoztathatja örömünket? 

Legyen is úgy Nagy Tudományú Férfiú! különben is, a’ sebes futamú Dráva vizén tul egy vastag 

Test, édes Hazánk széle határt vet, törvényt szab és azt tselekszi, hogy a Csurgóban magát meg 

fészkelt vonzó erő maga körül se egyész kerek, se tojás formájú görbületeket ne tsinálhasson nap 

nyugat felé; ‒ szükséges hát, hogy a’ tiszta tűznek zúgó ereje terjessze magát más természetű 

görbe lineán az ellenkező ég-sarokra nap kelet felé, és így minket is maga erejében ’s 

ditsőségében, még pedig mint leg szomszédabbakat leg tehetősebben részeltessen. 

Előttünk tsak mondott bölts beszélgetésed annak pedig mind előtte, mind utána tőled meg hallott 

nagy bizonyság tételek, de egyébaránt is az egész környékben már el terjedett hire 

tehetségednek, ‒ ’s tudományodnak felőle igen nagyot igérnek: Tedd meg tehát Te a’ mit a’ nap 

szokott tenni, szembetünőképpen; a’ többi a’ mi dolgunk, tsak tündökölj, nem kell több, már mi 

vagy fel keressük benned a’ vonzó erőt, vagy kénszeritjük magunkra a’ vonzattatást ’s közel 

sietést. Ez az édes reménység buzdít köz örömre bennünket, az mondatja a’ Csurgói vidék’ öröm 

hangja után velünk is, hogy élj sokáig és szerentsésen. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. A mű minden bizonnyal 

Császári Lósy Pál, gimnáziumi tanár köszöntésére íródott. 

[94] 

75. Adandon úgy tetczik 1799. 20a. 8. br. 

Ritka madár az igaz sziv, az egyenes erkölts nagy kints, 

Egy alig van mint a’ semits egy sz[…] vagy egy sints. 

Sok bajoló tekintetü szép Szent mutat áll orczája. 

De tsak az itéljen rola a’ ki benézhet alája, 

Mert ha te maskar.. akkor fogod meg ismérni 

De mind addig tsalattatas arany hegyeket igérni, 

Törvény pedig, ’s nevelésnek mintegy örök regulája, 

Hogy a’ [...] a’ szép alá rejtett hibákat is tsodálja, 

Es e’ miatt szembe kötő ’s néma játék ez az élet, 

Bilintsbe nyög ’s rab szijjakon szenved a’ józan ítélet 

Nem is lehet boldogulni semmi különb mesterséggel 

Hanem szembe szökni vele hasonló kész minőséggel 

Jo sziveknek Protheustúl költsönözz ezer formákat, 

Vagy arany légy ’s tolvaj szemmel lopd meg az áll maskarákat, 

Es ha magad el melözvén eglsszen a’ tsalfaságot, 
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Meg tsináltad a’ Remeket, Tied az Egy almája 

Ez ennek a’ ..eulumnak minden Philosophiája. 

Ezzel nyerjük a’ nagy rangot ezzel a’ kintset jószágot 

Ezzel az édes szerelmet ’s magát is a’ menyországot, 

Nagy a’ világ taktikája nehéz vele szembe szálni, 

’S a’ szembe tűző attaknál jobb titkosan retiralni. 

De mi az a’ retiralni? Gyerek modra bujani hátra, ‒ 

Az orosz nem tanúlt retiralni nem jövök futni de szembe szálni 

[…] 

Retiraljunk retiraljunk, mind lehullunk ha meg állunk, 

Minap a’ fene moró kartattsa, volt kemény veirad a talmá.., 

Ma meg a’ vér szopo Maszénának Ezreket áldozék osztásnak (?) 

Mennyi kár van, Taboromban? Fuss Fiam! Verd magad Sátorodba, Fuss.. 

Retiraljunk, retiraljunk, Suva.. fut elől mit tsináljunk? 

Üszü üszi (?), üszü, üszü, pszi, üszü, üszü hatvan öt tsak szasz ezer, 

Bajnok tetemre, már vendégemre minden ördög öszve ver, 

Masszenánál kereszt se kints semmi ketske sints, lever le verve verve ver. 

Sem morónal a’ száz ondó (?) semmit sem tesz, üldöz agyba fejbe ver ül 

döz agyba fejbe ver a fene fegyver. 

Oda negyven ’s több ezer ember, meg vert a’ Franczia fegyver, és tsak 

ugyan utólszor meg! utolszor! 

Rossz hir Petervarott, meg verték Suvarovot nagyon sokszor; nagyon- 

sokszor-nagyon-sokszor-nagyon-sokszor. 

Vegre Masszénanak, hátat forditának, el pusztult a’ ..aber, ‒ eiJaber (?) . 

Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben Ritka madár címen jelent meg. A mű után egy oldal üresen maradt, 

majd hét oldalnyi névsor a bölcsesség nagymestereinek biográfiájához. 

[96‒102] 

76. Biographia 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

[103] 

77. N-bajom 10a, Január 1802. 

az el-hunyt Hiaczintus. ‒ Élete nyolczadik esztendejében meghalálozott Sárközy Kristina. 
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Paulus Aemilius fő Ember Rómában 

Még a’ boldog idők arany Századjában 

Hét nap alatt egy pár ésszel és termettel 

Mások felett diszes gyermeket vesztett el. ‒ 

Éppen győzedelmi pompát tartott vala 

Hogy négy nappal elébb az egyik meg hala, 

A’ másik még részt vett attya innapében 

Vele ment a’ Várba fényes szekérben: 

De harmadnap alatt végezvén életét 

Gyásszal borította fényes öltözetét. 

Mit gondolsz most? Ember kinek érző szíve, 

A’ mellett hogy egy fő Mester remek mive, 

Ugy ki van tétetve minden indulatnak: 

Hogy azzal öröm ’s bú egyaránt bánhatnak, 

Nem érzéketlen e Pál minden pompára? 

Jó hazája hadi ’s Polgári dolgára? 

Nem rejtezik-e el minden társaságtul 

Midőn nem rég az fő nemes házának 

Annyi nagy reményü fiai valának 

Hogy kettőt közülük önként más nemzetbe 

Fogadott fiakként maga eresztette 

Édes Attyuk’ nevét el tserélni hagyta 

A’ Cornél’ ’s Fabia’ fő házaknak adta: 

Most virágzó házát mint sebes meny kővel 

A’ sors olly hirtelen rontja ’s olly erővel, 

Hogy az örök hírű öröm közepében 

Két halottat fektet vitéz keblében 

A’ kiket magának szánt vólt elragadja 

Fő-fő házát pusztán, magát árván hagyja :‒ 

Nem ‒ sőt hogy ő rajta a’ bú erőt nem vett 

’S a kínt nyertes vitéz bent erős bajnok lett, 

Egész Róma előtt hitelessé tette, 

Midőn győzelmét elő beszéllette 

Mert a’ Tanáts és Nép Gyülekezetében 

Ezt is elő hozta nemes beszédjében: 

Mind az vala ‒ ugymond ‒ Polgárok félelmem: 

Hogy a’ ti’ dolgotok’ ’s az én győzedelmem’ 

Legkivánatosabb ’s szerentsés folytában 

Valami szomorú történik Rómában. 

’S könyörögve kértem a’ Nagy Isteneket, 
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Hogy amint elszántak reánk, ne titeket, 

Hanem tsak egyedül engem érdekeljen. 

Hogy örömet búval keverni ne kelljen. 

[104] 

Hajlottak a’ kegyes Egek kérésemre, 

Valami szomorú, mind az én fejemre 

Rakták ‒ és jól esett inkább Ti szánjatok 

Engem mintsem hogy sírjak miattatok. 

Philosophus Atya! Nemes Igazgató! 

Bizony, tán ember is lehet mindenható ‒ ‒ 

Szülék! Ugy-e bizony, most azt gondoljátok, 

Hogy itt valamennyi Apát ’s Anyát látok, 

Mind Emiliussá akarom tsinálni 

’S egy egy érzéketlen darab kővé válni 

A mozgó erővel alkotott Sziveket 

Ez teremtés művét be záró Remeket, 

Midőn beszédemet olly példán kezdtem el, 

A’ melly szívét szaggat ’s haj szálokat emel. 

Oh! nem, jól tudom én ’s jól tudom érezni, 

Hogy tsak az emberi szív szokott könyvezni, 

Tudom hogy a’ bús sziv’ ősi gyengeségét 

’S búra mint örömre gyors elevenségét, 

Maga a’ természet egyaránt forgatja: 

Hanem a’ mértéket a Sors változtatja: 

Egy fő igazgató, egy Consul, egy bátor 

Hadi vezér ’s tellves hatalmú diktátor. 

Vagy mivel vérengző tsaták közé szokott 

Vagy nagy gondjai közt ellenkező okot 

Találván elfojtja akkor hevenyében 

A’ bút egyébaránt érzékeny szívében: 

De hogy természeti tulajdonság vólna 

Nem búsulni ’s a’ szív önként ne hódolna, 

Egy ollyan szomorú belső indulatnak 

A’ mit külső erős okok indíthatnak, 

Nem hiszem; Kérkedjen Athene Városa 

Hogy az az ő egyik nagy Philosophussa, 

’S egyszersmind vezérje Xenophon szerelmes 

Fiának Gryllusnak, egy igen félelmes 

Ütközetben történt kora halálárul 
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Hirt hallván levette ugyan homlokárul 

A koszorút mellyet (mert éppen áldozott 

Hogy a’ hír jött) papként a’ fején hordozott 

De tsak addig szünt meg a kegyes áldozni, 

Míg arrul ki tudta a hírt tudakozni, 

Mint halt meg a’ fia. ? a követ úgy szolván, 

Hogy vitézül halt meg erőssen hartzolván, 

Hozzá látott ismét az áldozatjához, 

Úgy illett egy böltshöz s a vezér Atyához! 

[105] 

De a’ ki illyen nagy szivet tud mutatni, 

Szeretném a’ szivet közel tapogatni, 

Mert az indulatot el tudni folytani 

’S hogy fáj, nem mutatni, de ki se mondani, 

Még philosophia: de a’ ki nem érez, 

Nem ember: sőt tsupa érző hús és vér ez 

A’ szív: ’S mi is vólna? nem érezni ennek, 

A’ minn minden élet erek által mennek! 

Szülék! Ugy-e bizony most meg azt mondjátok, 

Hogy ellenkezőképp beszéllek hozzátok, 

Mint kezdtem Alatsony gyenge-szivüséget 

Javallok. ‒ és éppen az emberiséget 

Ott fundálom, hogy az minden bút érezzen 

’S a’ szem minden halott látásra könyvezzen. 

Távoly legyen. ‒ Más az én közép mértékem, 

Érzéketlenséget sem czélom énnékem 

Valamelly erős szív névvel pókhálózni 

De a’ búnak sem olly szerfelett adózni, 

Hogy egy okos ember ne leljen okokat, 

Le tsillapítani minden siralmakat. ‒ 

Tudom, hogy van, de ha nem vólna is másnak, 

Emlékezem, hogy vólt Anaxagorásnak 

Egy olly’ tsillapitó oka ’s felelete, 

Melly ellen ki fogást formálni lehet-e 

Kételkedem: kinek egyetlen egy fia 

Halálát úgy merte a philosophia 

Elfogadni: tudom, hogy tőlem született 

És így halhatatlan bizony nem lehetett ‒ 

Mit gondoltok Szülék? Én egy értelembe’ 
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Vagyok vele és ez mindennapi szembe 

Tünő dolog, hogy tsak az hal meg aki élt, 

A’ ki hát él, halált várhat mint végső czélt. 

A Halál ’s az Élet olly öszve köttettek, 

Mellyeket Ti külön nem is képzelhettek. 

De még sints hát ezzel a’ kérdés meg felejtve 

Egyedül azt teszik keservük tárgyának, 

Mért az emberek úgy nem alkotlatának, 

Hogy a’ ki lenni kezd ne szünne meg élni, 

’S ne kellene mindig a Haláltul félni. 

Jól van, menjünk tehát a’ dolgok tövére 

’S a’ gyökeres oknak föl keresésére. 

[106] 

Már ez a’ felelet vagy is ellenvetés 

Kész meg győző próba ’s egész el hitetés, 

Hogy a’ halál felől való bal ítélet 

Egyedül onnan van, mert édes az élet. ‒ 

Én szeretek élni, az meg nyert igazság, 

Hogy az ellen nem tud szólni az okosság. 

Embert ’s minden barmot mihelyt meg születik, 

Arra természeti ösztönök vezetik, 

Hogy ő tápláltatni magát nem tsak hagyja, 

Hanem keresi is ’s örömmel fogadja. 

Sír a’ ma született, ha nem adtak enni, 

Meg szün mihelyt szopott: ugye szeret lenni? 

Feleljetek erre ti vad természetű 

Magzatok gyilkosi és midőn reszkető 

Élet ereitek dobogni meg szünnek 

És tapasztalható bánatit e bűnnek 

Gyakran másokkal is nyilván éreztetik, 

Szeret e meg halni az, a’ ki születik? 

Midőn majd az édes élet kívánása 

’S vad eltökéllyéstek késő meg bánása, 

Még inkább annál a’ végső perczentésnél 

Kívánná: ‒ óh halál! hogy egy kitsinyt késnél! 

Mikor majd a’ gyilkos szerrel ki kergetett 

Vért és erővel el folytott lélegzetet 

Vissza szereznétek, ha ‒ a’ mint tartjátok ‒ 

Az életeteknek urai vólnátok. 
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Ki gondolta vólna hajdan Brutus felől 

A’ kinek nemzete ’s nagy neve ment elől 

Példával Rómának oltalmazásában: 

’S a’ miatt élete koczkáztatásában: 

Hogy mikor Furius őtet rabbá tette. 

’S nyakát a’ kard alá tenni erőltette, 

Egy nyers származású ezt ne szégyenelje 

Felelni: ‒ nem ‒ élek ‒ Brutus had viselje 

Míg tsak viselheti kemény fátuminak 

Jármát: Ugy e Bruthe nem mégy mikor hínak? 

Olly hiányos ez az el szánás, azomba 

Curtius alig van egy egy saeculumba: 

A’ ki hogy vesztével köz hasznot hajthasson, 

A’ lábolhatatlan mellségbe ugrasson: 

Alig Codrus a’ ki áll orczával tsalni, 

’S mint egy erőlködjön Népiért meg halni: 

Csak két Philenus vált egész Carthagóban, 

Az élet pazarlás példái valóban 

Kik tsak a’ hazai határt bővíthették, 

Magukat a’ földbe elásni engedték. 

[107] 

De még itt is ez az önként siettetett 

Meghalás mitsoda vágyódás lehetett? 

Vólt e el tökéllett élni nem szeretés? 

Vagy tsak rajta vesztett reményű lettetés? 

Kétséges. ‒ Dicsősség’ nemes kívánása! 

Mind Te vagy az illyen tetteknek forrása. 

Te vitted a’ Vitéz Curtiusnál végbe, 

Hogy bele ugrasson bátran a’ méllységbe 

’S előre az ösztön (?) ágyát meg vetetted, 

Mikor őt Rómában leg drágábbá tetted. 

El hiszem, hogy te is kísérted fenékig 

A’ halál honnyára nyíló hasadékig; 

De már ott nem hiszem, hogy a’ kész valónak, 

Az életnek, a’ most mindjárt el múlónak, 

Édes kivánását azzal meg győzhetted, 

A’ mivel mind eddig vágyásid éltetted: 

Hogy az a’ ditső hír örök élet lészen, 

A’ mit nyert Curtius ha meg hal merészen. ‒ 
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De ámbár legyen úgy ‒ az az el tökéllés, 

Rettenthetetlenség ’s haláltul nem félés. 

Lépje által egész az utolsó pontot 

Ott se bánja Kordus hogy meg hél ’s vért ontott; 

Az az ösztön, a’ melly halálra késztette, 

’S nemesebb életrül remény és ítélet 

Már azt bizonyítják, hogy édes az élet. 

Nints pedig más ösztön meg halni; ’s ha van is, 

Igy van ez akár mi más indulatban is. 

Mesél a’ régiség szerelmes párokat 

A’ kik meggyilkolták egymásért magokat, 

De higyd el bár hogy egy meg busult szerelmes 

Neki mer ugratni ama veszedelmes 

El mulásnak: ugy-e? a’ hűség mozgatja ‒ 

Meg határozását mert azzal biztatja 

Magát ‒ boldogtalan ‒ hogy a’ halálon túl 

Sem ő sem a’ kedvelt szerelmes el nem múl. 

’S ditsekszik tettével majd az el költözött 

Kedvesnél a’ szokott ölelgetés között. 

Vagy félünk meg halni, vagy tudunk meg halni: 

Mindenképp igaz hát, hogy szeretünk élni. ‒ 

Szeretünk ’s e’ nélkül a’ kétség s’ semmiség 

Tengerébe rohan minden erköltsiség; ‒ 

Ha az ember ollyan ösztönnel születne 

Mellytül a’ lételben kedve nem telhetne, 

’S mindjárt erőlködve megszünni ’s nem lenni, 

Mi talp követ tudnál a’ Virtusnak tenni? 

[108] 

Hol vesznek mozgató erőt a’ nagy tettek? 

Mind kéntelenségbül valók, a’ mik lettek. 

Hogy a’ mint magamnak akarok úgy tegyek 

Másnak ’s hogy atyafi ‒ ’s társ szerető legyek. 

Egy zűrzavarban kél jó léte mindennek 

Minden szép ’s erköltsi Törvény füstbe mennek, 

Sőt: az egész roppant alkotmánynak vége 

Van, ha nem lessz ez az élet édessége. 

Maga után ez az élet szeretése 

Kettőt von és kettő a’ következése, 

Egyik az hogy nálunk a’ halál kelletlen, 
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És irtózás nélkül halni lehetetlen. 

Másik az, hogy bánjuk a’ mi kedveseinket 

Mikor ők meg halnak és itt hagynak minket. ‒ 

Ezt ugyan egy nyers Bölts ki tudja nevetni, 

Legalább nem meri ki következtetni. 

De nem kell több hozzá tsak anyának lenni, 

Vagy a’ természethez Tanáts kérni menni, 

Mindjárt e’ törvénynek, hogy szeretek élni 

Első szülöttének ezt fogod ítélni, 

Hogy kiki szereti nemét szaporítani, 

Létét őrizni és élni tanítni, 

És így bolondság azt haldoklóról vélni, 

Mint hinni is, hogy még ne kivánjon élni; 

Tréfaság meg szólni azért a’ szüléket, 

Mikor a’ tőlük lett kissebb emberkéket 

A’ halál karjaik közül ki ragadja 

’S e’ kedvelt életben mulatni nem hagyja, 

És ők sírnak, mivel a’ bölts természetnek 

Ösztönébül élni mindenek szeretnek. 

Igy hát talán szülék nints is a’ meghalás 

Okozta bánatban semmi vigasztalás? 

Vagyon és éppen az a’ mi keserüvé 

Teszi a’ meghalást, ’s meg nem győzhetővé. ‒ 

Az abbúl támadt bút. Az élő ítélet 

Maga vígasztalás, hogy édes az élet. 

Velünk született az, hogy élni szeretünk, 

’S van erről egy okos belső esmeretünk, 

Hol vettem vólna ezt ha tsak árnyék vólna, 

’S ennél a’ valóság valóbbat ne szólna, 

Élnem kell hát nekem a’ halálon túl is. 

Áll a’ való mikor az árnyék el múl is. 

Ha hát nem múlok el hanem fogok élni, 

Nints mit a haláltul olly szer felett félni: 

Csak hogy az egymáshoz való vonattatást 

’S egymás ölelési közé lett szoktatás 

[109] 

Eszre vehetetlen nehezíti bennünk 

El menni látni mást, vagy tőlük elmennünk. 

Nem vagyok olly nyers Bölts, sem olly érzéketlen, 
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Tudom hogy a’ Halál mindennek kelletlen, 

De még is úgy hiszem, hogy a’ lepedezés, 

A’ halott siratás untalan könyvezés 

Lágy elgyngüléshez készíti a’ szívet, 

A’ kik legelőször látnak illyeneket, 

Egyébaránt midőn tudjuk természettel, 

Hogy közös a’ halál minden születettel, 

Nem sokkal nehezebb vólna el botsátni 

Ember Társainkat ’s mást meg halni látni, 

Mint mikor a’ hosszan tartott mulatságbul 

’S a’ már nagyon öszve szokott társaságbul 

Oszlanak a’ Társak. ‒ De ugy e? kettő van 

Ez okoskodásban mégis oldozatlan: 

A’ Lelketlen Böltsek azt vetik ellenem, 

Hogy vajjon az az én Hatalmas Istenem 

Ki örökké élni vágyást támaszt bennem 

A’ Halál után is illyen Én-nek lennem 

Enged e, mint vagyok? ‒ Ha teremt, engedhet, 

De az Én-ségemben ha ki kételkedhet, 

Nem czivodom vele, elég az részemre, 

Hogy ha én élhetek testetlen Létemre, 

Lessz: mert akkor az én testes (?) természetem 

Hamvába temetvén minden hulladékot, 

Nem tisnál Én-emnek semmi akadékot. 

Másik ellenvetést a Szülék tehetik, 

Hogy ők, fiaikat mikor el temetik, 

Ámbár csak egy jobb életre vitetnek, 

Az a’ nehéz, hogy ők a’ millyent szeretnek 

Ollyantul válnak meg: mert ők az életben 

Szeretnék a testtel összeköttetésben. 

Ezt tartják egy kemény öszve forrt tsomónak, 

’S philosophus által meg nem oldhatónak. 

Igaz is, hogy könnyebb elméssen felelni, 

Erre, mint nyugtató vigasztalást lelni. 

’S hamarább szüli azt az idő haladás, 

Mint valamelly tanult s nyomós okoskodás. 

Pedig tsudálható. ‒ Ehez egyéb nem kell, 

Hanem a’ meg holtrul ez egyet hinni el, 

Hogy azzal hogy meg hólt ő nem szünt meg lenni, 

’S az ő lételének jobb Sorsra kell menni. 
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Mindjárt meg győződhetsz, hogy vagy kegyetlenség 

Vagy természet ellen tett békétlenség 

Irigyelni sorsát egy jobb sorsra mentnek, 

Egy testtül tisztultnak ’s hozzánk képpest Szentnek. 

[110] 

’S tedd hozzá tsak ehhez a’ kéntelenséget, 

Hogy a’ természettül ki szabatott véget 

Minden testes állat egyszer tsak el éri, 

És ezt, ‒ a’ változás minden nap igéri, 

Mindjárt megnyugtathatd kesergő szivedet, 

Mert ollyan kedevesed hagyott itt Tégedet 

A’ kitül a’ szokott meg osztattatással 

Vagy ezzel a’ halál módjával vagy mással 

Egyszer meg kell válnod, ‒ mert tőled született 

Levén, halhatatlan bizony nem lehetett. 

Mind ezek, meg vallom, kemény vigasztalás, 

Mert a’ mint magunknak nehéz a’ meg halás, 

Ugy nehezen nézzük szerelmeseinket 

A’ mikor halódnak és itt hagynak minket, 

De a’ mint már mondám én nem is a’ végett 

Szóllok, hogy valamelly érzéketlenséget 

Termesszek ezekkel valaki szivébe, 

Hanem tsillapitsam keserüségébe: ‒ 

A’ mértékletes bú, rövid siránkozás 

Meg hólt kedvesünkhöz emberi tatozás 

De a zúgolódó forma sirás rívás 

A’ bölts Természettel ’s Istennel baj vívás. 

Tekintetes Szülék! ez holt test felett tett 

Beszédem nagy része titeket illetett, 

Titeket, és ezt az el zárt kis halottat, 

Nem rég nyilt virágot ’s már el száradottat 

És ha bizadalmam lehetne a’ felül 

Hogy mikor el hunytát ujra hozom elül 

’S mikor Sárközy Krisztina nevit emlegetem, 

Szivetek sebjeit föl nem feszegetem, 

Attul a’ fohásztul el távoznám éppen, 

A’ mit közönséges Testamentum képpen, 

Gyakorolni szoktak ma sok orátorok, 
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Mikor a’ majd fölé változandó porok 

Képibe öltözvén, uti Marsot húznak 

’S az egész világtul rendel el butsúznak. ‒ 

Egy hét nyolc esztendős kisdednek érzése 

Van de a’ Szülékig legfőbb terjedése, ‒ 

De mit is álmodok? fel nem feszegetni? 

A’ mi be sem hegedt, ‒ A’ búnak tsalt vetni 

Nem illyen keserű környül állásokhoz 

Való ’s nem emberhez, hanem Angyalokhoz 

Illene, sirástul magát türtőztetni 

Mikor e’ kis angyalt készülünk temetni. 

[111] 

Mert Sárközy Istvánt ’s Chernel Esztert nézni. 

A’ sok váratlant most új búval tetézni: 

Már maga tilalmaz őket nem könyvezni 

’S a’ keservet vissza nyomni kötelezni. ‒ 

Az Emiliusnak házán hét nap alatt 

Az a’ kettős veszélly mint egy által szaladt, 

Terhes vólt egyszerre, de hamar vége lett 

Sőt el vett akár melly nagy egészbül felet. 

Az is hogy Triumfus jött közbe kettőzött 

És kettős halottbul költ keserve között, 

Itt pedig esztendőt még egy hatod résszet 

Toldott meg az idő mi ólta szél vésszek, 

A’ szélvész okozta köz veszedelemmel 

’S ’a várt veszéllytül költ kemény félelemmel 

Rettenti a’ házat hallatlan pusztulás ‒ 

Mellyet nyomban követ a’ minden gyógyulás 

Reménységét elzárt betegség ‒ egy kedves 

Testvérnek halála, ‒ melly miatt még nedves 

Szemért egy ennyin által ment Anyának 

Új könnyvekkel tölti kis Krisztinájának 

Halála. ‒ Ah! kemény kő volna szivem bár! 

Még sem kívánhatnám, hogy a’ sebes könyv ár 

Meg szünjön tsorogni, vagy is meg rekedjen, 

’S vigasztalásimnak a’ bánat engedjen. ‒ 

Látni szép tetteit ’s kínját egy kegyesnek, 

Még nem nyólc esztendős, de nagyon eszesnek! 

És szüléknek látni!! Kik a’ tsókok között 
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Mint egy ki (?) lehellett ’ ’s beléjük költözött 

Sok kínt által isszák: és a’ mint érkeznek 

’A fájdalmak egyet kétszer is éreznek. 

Látni miként érzi bajját e’ kis Lélek? 

’S gondolja magában, most mindjárt nem élek. 

De nem mondja, hanem ki nyujván karjait 

Szüléi kezére nyomja ajjakait. 

És forrón tsókolja. ‒ Albert kis testvérét 

Hívton hívja haza, hogy szerelmes vérét 

Ölelhesse ’s tőle vég butsut vehessen, 

Egyszersmind a’ többi Testvérjét szemessen 

Körül nézni, ’s mivel Judith Édes Nénnye 

Távoly van, ’s már nints is meg látni reménye 

Lizire a’ tsókot párossával hinti 

’S kire szánta felét, néma szemmel inti, 

A’ kisded Boldizsárt valahányszor látja 

Öleli, kinek is Kazimír hív Báttya 

Be lépvén (míg amazt tsókolja), hozzája 

Meg nyílik egy édes hangra kedves szája. 

[112] 

Nyujtja kezét: de azt önként el halgatja 

A’ mit ő jól érez ’s lát az édes Attya, 

Én kedves kis ötsém ‒ gondolja magában ‒ 

Majd azt fogja hinni, hogy beteg ágyában 

El aluszik Tini ‒ ’S ő fel fog költeni. 

‒ Oh! nem ‒ édes Ötsém! Most mindjárt be keni 

Örökös homállyal a’ halál szememet; 

Te nem ‒ más nagy erő költhet fel engemet. 

Én jobb helyre megyek. Áldást mondok rátok, 

Szerelmes Testvérim! Ah! Isten hozzátok. 

Áldást szüleimre ’s nagy Asszony Anyámra, 

Áldást az én kedves Károly Úr Bátyámra, 

Kiknek kezeiket már nem tsókolhatom, 

Ha még négy öt óra alatt nem láthatom. 

Ez bánattal kevert édes goondolatban 

’S arrul tanakodva suttogó Sinatban 

Hogy most mindjárt meg hal: ‒ Szemét fel emeli, 

’S egy nem is várt látás örömmel el teli 

Szivét, midőn látja hozzá közelgetni 
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Horváthné hív nénnyét: kezd mindjárt nevetni, 

Ártatlan mosolygást vévén ajakára, 

’S Örömmel repeső Barátné módjára, 

Nyujtja halván karját, Nénnye kezét kéri, 

Csókjait ’s el nem bádgyadt hűségit igéri, 

Meg szóllat és vele kertbe készül menni: 

Gyerünk édes Néném! Hyacinthust szenni! 

Tudtad-e kis Angyal! Ki volt Hiacinthus? 

Egy szép gyermek mint Te a’ kit ama Czintus 

Hegy alatt született hatalmas verselő 

’S egyszersmind Nagy Orvos és gyermek nevelő 

Apolló, mi okbul mibül nem? Felette 

Szeretvén, nem restell vele és érette 

Tekével játszani; de szerentsétlenül 

Mert a’ sullyos terhű teke véletlenül 

A’ szegény Jáczinthust fül tövön találta, 

’S meg hólt. A’ nagy orvos eleget próbálta 

Eleveníteni élesztő szerekkel, 

De semmire se’ ment a’ meg hólt gyermekkel. 

Hanem kedvesének emlékezetére 

Azt bű-bájolta ki hogy a’ gyermek vére 

Egy hasonló nevű virággá változzon, 

Melly a’ levelein két betűt hordozzon 

Aj a’ mint véletlen gyilkossa siratta. 

Ez mese, de tetszik valami altta 

Nintsen-e neked is hervedt virágod’ 

Nézem, ehhez egy kis hasonlatosságod. 

[113] 

Van ‒ de már Tininek nints erre szüksége 

Nálunk más virág ‒ nem a’ sír ékessége. 

Im itt van Horváthné mellett Rozália 

Testvérje szerető édes atyád fia 

Az majd Rosákat szed, ha talál sírodra 

Vagy Rosmarinbul fon koszorut boltodra. ‒ 

Úgy van ‒ Talán érzik esdeklő szemeid 

Hogy majd ezek, a’ Te hív szeretteid, 

Melly hiven czifrázzák halálos ágyadat? 

Midőn halványan is víg mosolygásodat 

Nem szünteted: midőn reájuk tekintessz 
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’S édessen egy Isten-hozzádokat intessz. 

Míg lassú érzésit ezzel legelteti, 

Szükülnek ez alatt szoros lélegzeti. 

Hidegszik kis teste, ajkai kékülnek, 

Szemei behunynak és el setétülnek 

De még a’ hörgéssel csatázó hangzatja 

Albert, kedves Báttya nevét hallattatja. 

Talán kedves Angyal azon gondolkozol, 

Mert Te igen jó vagy: hogy kiknek tartozol 

Még végső butsuval? Tán neved sorsossa’ 

Kazzai Krisztina’ hűsége futkossa ‒ 

Keresztül ölébe vágyó képzésidet 

Ki nem rég’ ölelte vágyó tetemidet: 

Tán öreg Ur Bátyád János jut eszedbe 

Hogy ő majd örökös nyugovó helyedbe 

Nagy Atyád sírjába le fog téged tenni, 

’S Pál bátyád ki karján segít oda menni, 

Tán Ferencz Ur, Lajos több atyád fiai, 

Kiknek hajdan édes atyafi tsókjai 

Között mosolygottál előtted rémlenek, 

’S így szóllítod őket: Kedveseim, ‒ Én menek. 

Hát Isten hozzátok! ‒ hihető ‒ de gyűlnek 

Csoportba a’ kínok, már belül is hülnek 

Az érző szerszámok, rázkódik a’ kis test, 

’S a’ körül állóknak érzékeny példát fest. 

Melly kínos a’ Halál? Melly nehéz el menni. 

Más életre? ‒ noha meg nem szünt is lenni. 

Igy rendel szemlélni tehát mindezeket 

Szerető szüléknek, mitsoda Sziveket 

Rémítő szörnyüség! Hát azoktul várni 

Lehet-e a’ bútul szíveket elzárni? 

Óh nem ‒ kegyetlenség így látni vesződni 

Egy gyenge bajnokot s meg nem illetődni! 

[114] 

Hallgass okaiddal hát Philosophia, 

Mert nem kő, sem Angyal a’ ki ember fia. 

Isten! ki hatalmas vagy adni ’s el venni 

Csak magad vagy erős egyedül azt tenni, 

Hogy a’ szív tetszésed kényére engedje 
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Magát, és e’ kemény tsapást el szenvedje, 

Cselekedd is magad örök Mindenható, 

Hogy ezt a’ kedvest, de halandót sirató 

Szemek mentül előbb kiszáradhassanak 

’S munkás vigasztalást benned találjanak. ‒ 

Te pedig kis ded test nyugodjál sirodba 

Ezzel botsátunk be setét hajlékodba 

Hogy vagyon valamid, a’mi marad vélünk 

’S emlékezetünkben élni fogsz, míg élünk. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

78. N. Bajom 12a Febr. 1803. Tiszts. Senior Ur! B. Jó Ur 

Kálmán nevü Academicust, a’ mostani Kajári […] Predikáto Urnak fiat, szándékozom meg-hivni 

ide Bajomba, házamhoz, udvari papnak. Ha adhat, és kész adni Tiszteletes Senior Ur irott 

consensus, kérem hogy ezen esperes[…]túl ne sajnálja által küldeni, mivel közelgetvén a’ 

változások ideje, tartok, hogy el szalasztom a’ Tiszteletes Ifjak; ha pedig vagy azt tartja hogy 

nem adhat, vagy nem örömest ád; ne sajnálja azt is válaszképpen tudtomra adni; hogy onnan 

kérhessem azt a’honnan meg nyerhetem. Egyebaránt abban hogy […]ctualis Consensust […] 

foro prime Instantice nyerjek, semi más nehézséget nem látok, hanemha azt kérdezné valaki, 

hogy minek ide az udvari káplán? holott helyben Mater Ecclesia van: de ha én azt a’ régen el-

tökéllett jó szándékomat, melly szerént szent vallásom’ szűk állapotját, (a’mint mondják […] 

angustam domi) valami különössel segíteni el tökellettem, […]cecipitalni, és azt éppen, noha 

első czélomon kivül, most erre a’ végre forditani, külsökeppen is kénszerittetem; nem maradok 

adós egyebb felelettel a’ kerdésre; hanem hogy a’ Hazai Törvény szerént szabad; és az én 

házamra nézve, ha nem múlhatatlan is, de nem is szükségtelen. Nem vagyok ugyan mindenképp 

készen az apparatussal, de a’ tavaszkor mindjárt készen leszek. Attul sem lehet tartan, hogy 

ennek az uj Capellanianak állandóságát talán az én életem, és sorsom hordozván magával, 

történhetne ennek vagy […], vagy éppen meg semmifélese egynehány esztendő alatt; most egy 

az hogy az udvari Papságnak nem is természete az Örökkévalóság; más az, hogy én ugy akarom 

[…] ezt az udvari Papságot, hogy állandó legyen; Soknak teczik talán az én kitsinységemtül, de 

az Isten meg tudja mutatni az ö erejét az én erötlenségemben is: osztán noha még én, Nemes 

Atyámfiai közül senkit a’ dologban társnak megnem hívtam, hanem olly el-tökélléssel kezdem, 

mintha mindenkor magma lennék; reménylem, hogy rövid idő alatt, azon külső fundusokkal 

mellyeket […] Atyámfiai esztendönként adogatni szoktak a’ Bajomi egyháziaknak, nevelkedni 

fog ezen udvari Papságnak jövedelme: és így re- 

[115] 

ményelhetöbb lészen állandósága. De én oda még most nem […] sem semmiben másban a’ 

materrel öszve nem ütközöm; hanem hogy az uraknak elsö Consisseri[…] kérni szándékozom, a’ 
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mostani közös […] valo […] kiszakasztani; azt sem azért mintha a’ capellát arra akarnám 

építeni; hanem mivel annak […] közös […]. Most tsak a’ fent említett T. Ifjúnak meg hivatására 

kérek consensust. Többire szokott tisztelettel maradván 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. Horváh azt kéri, hogy a címzett adja támogatását ahhoz, hogy ő 

udvari káplánt tartson házánál Bajomban, s Kálmán nevű akadémikust, a kajári Prédikátor fiát. A 

levél után három és fél oldal üresen maradt. 

[116‒118] 

[119] 

79. 1-a gbr 1805 Sárközy Istvánhoz Kazinczy levele Extractussára válasz, mely a 

következőképpen szól: 

Kedves Fraterem! Már látom, hogy kéntelen vagyok a’ Novissima Philosophia Praefatioját meg 

küldeni az én Kazinczymnak, mert ő mindaddig meg nem szűn zelotypizálni. Azt véltem eddig, 

hogy ő meg sértősöttnek tartja magát egy levelemmel, mellyet neki válasz képpen küldöttem 

haza jövetele után: szégyenlem hogy ezt véltem, ismervén őtet ’s talán jobban mint ő engemet. 

Most látom, hogy az Erato kedvesse és kedvellője Klióra, Urániára, Minervára ’s a’ Mester 

Apollónak is a’ Poesistul különböző Professiójira haragszik. 

Az én Novissima Philosophiámra pedig (a melly hogy a’ Magyar Literaturának is valaha 

betsületére ne szólgálna, tagadom) annyira haragszik, hogy azt talán fél szemmel is alig 

tekintette meg, mert az egészet tsupa metaphysicának, a’ Summáját pedig egy részének nevezi. 

Mit feleljek hát? – Te tudod, mert gyermek koromtul fogva ismersz, hogy jóval is elébbi 

Professióm volt nékem a’ Mathesis és Astronomia, mind az Applicata Mathesis Sphaeajában a’ 

Physica, mint a’ Poesis és Litteratura: ’s nagyobb és eredetibb hajlandóságom is vólt ’s van 

amazokra, mint erre. Engemet Poétává tsak egy reménytelen alkalmatosság tett, Groff Pállffy 

Károlynak Debreczeni Visitje; és a’ Professoromnak felőlem való ollyan praeiudicuma, hogy a 

Poesishez is úgy értek, mint a’ Mathesishez, – parantsólták, hogy írjak verset, – szégyenlettem 

azt mondani, hogy nem tanultam Poesist, kéntelen kelletlen Poétává lettem. – Hát már azért, 

hogy én kit barátságbul, kit Nemzeti Nyelvemhez vonszó szeretetbül Literaturába avatkoztam, ki 

büntet arra, hogy természeti vonattatásomrul le mondjak? –; változtam e azzal, hogy hajdani 

kedvelt és érzékenyül mulattató Tudományaimra vissza tértem. 

De változtam-e azzal, midőn ezek mellett amazokat is szeretem, gyakorlom, sőt űzöm: – mert hát 

kit kergettek a’ minapában is a’ Spissich sirjátul? – ’S nem literátori foglalkozás e az? midőn 

most is az Erdélyi Társaság munkája első Darabjának recensiojában foglalatoskodom: – hát a’ 

sok azolta készült Énekek? hát az ő házasságára írt Halni mégyek; ’s még más több, a’ mikrül Te 

magad bizonyság lehetsz: azt jelentik e hogy én változtam, és a’ Literaturátul el pártoltam? – De 

sőt! – változtam e azzal, hogy már két izbeli súllyos betegségtül elgyengült és bizonyos véget 
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jövendölő erőtlen voltomra: azok után, a’ mellyeket e’ világnak írtam ki kéntelenségbül, ki 

szembekötésnek, akartam írni valamit az Örökké valóságnak is; annak a’ Nemes érte- 

[120] 

lemben vett Örökké valóságnak; melly magában véve ugyan tsak puszta idealizmus; de addig, 

míg én vagyok nagyon gyönyörködtet, ’s azzal ketsegtet, hogy élni fogok én sok századok után 

is a maradéknak emlékezetiben, és elevenebben élek mint sok nagyok, a’ kiknek nevezetes 

életekhez képest most az én existentiám vagy semmi, vagy tsak homály és árnyék: mert hogy 

állhatnánk ugyan ki az én majd érzéketlen hamvaim, ha hat ’s több száz esztendők mulva, mikor 

talán vagy bizonytalanságbul vagy erővel készített héj (cortex) alul mindenek ki fejtőznek, szint 

úgy fognak ítélni az én pietizmusomrul, mint érzenem most, a’míg eleven vagyok, ’s kell benne 

gyönyörködnöm; hogy sokan meg fogják tudni majd későn, mennyit kellett az embernek ex 

offitio tsinálni, mennyit kötött kézzel írni: nos hát szükség vólt írni egy Novissima Philosophiát, 

a’ mellyben sokat meg magyarázzak, sokat confiteáljak fülbe gyónva; sokat revocáljak 

(sokszorosan); a’ mellett mindent fel fedezzek emberséges ember módjára. 

Most már ki fogtam egyet a’ kora halálon, maradt időm Barátimnak, nyelvemnek, ’s jádszi 

geniusomnak ismét áldozhatni: az örökké valóságra valót el készítettem – már most irok, 

componálok, minellisálok, recenseálok, de mindent csak Manuscriptumba; mert fogadásom, 

hogy posthumus munkánál egyebet nem írok, legalább én magam ugyan nem nyomattatok.1 

Fenyeget is Kazinczy, hogy a Múzsák meg bosszúlnak, reám illik szint úgy mint Orpeusra: Hogy 

a Philosophiam által történik a’ bosszú állás, az is meg lehet, de én még eddig a phphiának 

kevesebb kárátt vallottam, mint a’ Poezisnek és Literaturának; amaz leg alább erántam 

háládatlan nem vólt, de ez már vólt szembetünőlegessen: 

Ha módját találod, Kazinczynak egy tsomót küldeni, add tudtomra; addig pedig azt izenem neki 

ad vocem Iphigenia: ezt izenem neki: 

Te tudod, mit akarsz a’ szép Ifigenia névvel 

Nemzj hamar egy fiát is, annak neve légyen Ifiklus. –  

                                                             
1 mert egy az, hogy nem is akarok annyi sok dictator és autos efa [görög betűkkel, ’ő maga mondta’, Pythagoras 
tanítványai hivatkoztak ezzel a mesterre, mint ’csalhatatlanra’] között; más az, hogy reá sem érek a’ mit már 
Kazinczy nem tudhat úgy, mint Te: mert azonkívül hogy Mozesek, Esdrások és Nehemiások vagyunk, ex offo, 
mellyben az én officómat jól ismered, […] mennyi időt el tulajdonít geniusomtól a gazdálkodás, mellyre a res 
angusta domi és az a’ némi nemű aquisitori ditsőségre vágyás moraliter et physice kényszerít, hát még az a’ sok 
Processus, Somogyban 9, Zalában is egy. Ha úgy tudná soromat Kazinczy, mint Te, akkor bizonyára nem 
zelotypsiálna, hanem tsudálkozna, hogy rá értem N. Ph.-t írni s mellette még literatorkodni is.  
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Jegyzet (M.G.): Écsy a kötet végén közli. 

Első bekezdéshez magyarázat: Kazinczy haragszik, ha a költőt a költészettől más, tudományos 

munkásság elvonja, ezért „zelotypizál”, türelmetlenkedik a más felfogást vallóval szemben. 

[121] 

80. n[agy]Bajom 1805. mense 8[bris…] 

Az Erdélyi Magyar nyelv Mivelő Társaság munkájának elsö<d> darabjára – magok[na]k a’ 

Társak[na]k (:22dik lapon:) engedelmeknél fogva –  

Nemelly Jegyzések. 

Pag 10.1. Ajánlják nemellyek - - nyelv mester - - Magyar szó tár dolgoztassék ki - - etc Nem jó 

P[rinci]pium: – Grammatica dolgoztassék? – De mibűl? – egy vagy más Tudós Embernek 

agyvelejébül e? – vagy egy Társaságnak is bar – ha tsak az, mind a’ két Hazában nem közönseges 

– ítéletébül, jegyzéseibül? – Igy még eza’ Grammatica soha sem fog universalizaltatni. Mert ki 

kénszerit engem vagy mást akarkit az olyan Törvények[ne]k meg tartássára, a’ mellyek[ne]k 

hozássáb[an] nem concurráltam: míg élek jussom van más Grammatica szerent, és különösen a’ 

magamé szerént írni; holtom és holtunk után pedig a’ maradek, a’ tovább meg- és elevenebb 

emlekezetb[en] maradandó munkákbúl tsinál auctoritatis p[rae]judiciumot. Csak az kell hogy az 

új Grammatica Törvenyjei ellen vagy kivül, egy Iliást vagy AEneist írjak; majd hat, tiz ’s uj 

tizenkét száz esztendő miben, engem’ fog a’ maradék majmolni nem a’ most tiz tizenkét esztendeig 

virágzandó Grammaticat. Irt volna bár az Athenei Tyrteus, a’ ki pedig tekintetes ember is vólt +és 

a’ leg ekessebben hangzó görög dialectus hazájáb[an] is született – söt irt vólna bar az akkori 

minden athenei Tudosokkal e[g]gyütt Görög Grammaticát, a’ maga szó ejtessei, Derivatióji, 

Contractióji, flexióji szerént; még is mi ma, ama szegény és a’ mint mondják vak Homerusnak, 

annak a’ fejedelmek’ udvaráb[an] élődö Enekesnek, annak az éhel-holtnak (: mert Sotadesként: 

Τον θειον Όμηρον λιμος χατ[ε]δαπανησεν.:) tündér idiotizmussait, Ioniai Dialectussát, és száz 

Poëtica Licentiájit erőlködnénk majmolni, nem pedig az Attica Grammaticanak Törvény formába 

öntött hangja szerent beszélni. Plato Xenophon, Isocrates, noha mind egy idejüek, mind nevezetes 

emberek vóltak, ’s mind attica Dialectussal éltek, nem tudták Homerust meg-homályosítani. Egy 

originalis Ilias és Odysseia, egy Ciceronak, és Vellejusnak is p[rae]judiciumot tsinál még a’ 

vaksága ellen is Homerusnak; mellyet ellenben hogy a’ Nagy Scaliger ki mert tsufolni, szentség-

törésnek tartjuk. 

 De azt kérded: mit akarok hát evvel? Soha se kell e hát Grammaticat írni? mivel az illyen 

nehézségeket tökéletesen el haritani soha sem lehet – Azt felelem hogy kell; de se nem mindjárt, 

se nem ollyan móddal, a’ melly egynek, kettőnek, vagy többnek p[rae]scriptivájárúl gyanút 

okozzon; hanem minekelötte, törvénnyé válna, hozzá minden embernek szabad szóllássa legyen. 

Nem jó mód hát az, hogy egy ember akarmelly Tudós és akarmelly nagy Grammaticus legyen is 

irjon egy Grammaticai systemat maga fejétül, – még az sem hogy egy Társaság bizonyos jutalom 

fejib[en], vagy akar a’ nélkül, ország szerént ki hirdettesse, hogy irjanak sokan, és a’ ki legjobbat 
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ir az nyer helybe hagyást: söt még az sem2 hogy egy Tarsaság a’millyenek még addig vóltak 

hazánkb[an], minden ö rendes Tagjainak  

[122] 

öszve ülessében dolgozzon egy Grammaticat, mellyet pro cynosura minden dolgozandó 

munkájib[an] meg tartson, mert ez is tsak őket fogja kötelezni; hanem az én itéletem szerént ez a’ 

modja a’ Magyar Grammatica tsinálásnak: 

 a. Egy Társaság, már az akarmillyen kitsiny legyen, tsak hogy nevezetes magyar 

Tudósokbúl álljon, ollyanokbúl a’ kik[ne]k már a’ két Hazában feles betsülőik es sectariussaik 

vagynak: vagy akar tsak egy magános személly a’ki mind vilagi tekinteterül (: mert most ollyan 

században élünk:) mind Tudományjárul is ismeretes; hirdettesse ki közönséges újság 

Levelekb[en]: hogy egy Grammaticának, melly közönséges legyen és minden magyar Irót 

jövendöre e[g]gyarant kötelezzen csinálására, az egész két országban lévő minden Tudósok 

betsülettel meg hivattassanak: A Tudósokat pedig caracterizálni nem szabad; ha már valamelly 

munkákat írtak vagy nem irtak; ha a’ nyelvet vagy más nyelveket is tökéletesen értik, vagy nem 

értik; ha valósággal Tudósok, vagy tsak magok vélik magokat ollyanok[na]k; az egész, és fél 

Tudósok, az ex professo Literatorok, és mezei Emberek (: homines ruri :) egy szóval a’ kik tsak 

magyarúl – és irni tudnak e’ nagy munkára egy formán hivatalosak legyenek – hanem 

 b. Nem valamelly meg határozatlan móddal adják be a’ magok iteleteket, ’s még elébb ne 

is kesz Grammaticai munkát készittsenek; hanem ugyan azon hir adó és meg hivó Társaság vagy 

Fő Ember, három irott vagy nyomtatott könyvet, egyet a leg régibbek, mást a’ közép idejüek, és 

egyet a’ leg újabbak közül: mint p: o: egyet a’ Melius Peter Predikatióji vagy Bejthe István 

Postilláji közül, vagy Komjátit, vagy Heltait vagy Tinódit; mást a’ Gyöngyössy István’ 

valamellyik munkáját, harmadikat a’ Révaÿ vagy Rajnis, vagy Szabó Dávid, vagy más új magyar 

Auctor originalis Darabjai közzül (: tsak soha ne forditást :) tegyen fel, és kérje vagy serkentse a 

fellyebb írt minden hivatalosokat, hogy kiki maga esze és Tudományja szerént, ezen kihirdetendö 

könyveket vagy darabokat, recenseálja, kritizálja, azok[na]k sententiájit, constractiójit, szó 

ejtésseit, derivatiojit darabolja, fejtegesse magyarázza; szavait, betüit, comájit ’s accentusait is 

rostalgassa. és igy 

 c Mit tart azokban ortogra[ph]ice, mit közönségesen Grammatice, mit Poëtice, mit 

asthetice Jónak vagy hibásnak;? mit a’ mostani szóllás formájával meg vagy nem egyezőnek,? mit 

nemzeti vagy idegen idiótizmusnak, Deák és nemet vagy francz ragadmánynak? Tudós, fellengős, 

Pasztori, parasztos, vagy Konyha Szónak? Originalis szépség[ne]k vagy hibának? közep idejü 

valtozásnak, eredeti nyers, vagy talán éppen durva ki mondásnak? vagy asszonyos selypitésnek? 

egy szóval mindennek, és akarminek? szabad ésszel és kézzel irja meg – egy meg határozandó 

idöre készittse-el; és akkor bizonyos ki rendelendő helyre küldje be. [jobb lent:]d. 

                                                             
2 az sem, nem azért irom z-vel, mintha törvénnyé akarnám tenni hogy jó a’ z consonans elött is, hanem mivel az az 

most az elégre vivődik. 
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[123]  

d. Ugyan azon Társaság vagy Fö Ember, azon egy alkalmatossággal hirdesse ki azt is, hogy 

minekutánna az a’ sok száz Recensio mind egy helyre be jön; invitáltatik minden Tudós, egy 

közönséges Literatori gyűlésre, a’mellyben mind ezen recensiokat előveszi, gondosan meg 

olvassa; és a’ sokbúl a’ többség’ vélekedése, és argumentumok erössége szerént ollyan állandó 

regulákat fog késziteni az a’ nagy országos Társaság; mellyekbül osztán 

 e. Öt vagy hat Tudós személly, kiket ez a’ nagy gyülés, a’ két országnak több rendbeli, és 

külömbkülömb Dialectussal élő, resszeibűl fog ki válogatni, valóságos és ollyan Grammatica 

Regulákat tsinál, a’millyeneket azon több féle Recensiokbúl ki szemelhet. 

 Illyen módon egy az hogy igen kevés marad-el, mert a’ sok szem sokat lát; más az hogy 

senki sem vonhatja ki magát a’ közönséges Törvény alúl, mivel annak hozásában mindenek[ne]k 

réssze vólt. 

 A’ Szótárnak készitésében is a’ volna a’ leg jobb mód, hogy szanaszélt az egész két 

Hazáb[an] minden Tudós, a’ ki tsak bizik magához, egy már kész Dictionariumot p: o: a’ 

Párizpápaiét gondosan nézzen által; a’ mi híjját vagy az ő esze szerént hibáját találja, tegye ki: és 

az illyen több és minden recensiok egy közönseges congressusb[an] vetetödjenek fel; a’ sokbúl 

tsinálódjon egy, melly osztán közönséges legyen és leg jobb. 

 Ha illyen módon készül mind a’ nyelvMester, mind a’ Szó Tár; én magamrúl ugyan azt 

fogadom, de más sok irókrúl is a’ kikkel Literatori Társaságb[an] élek, merek felelni, hogy nem 

tsak jövendöre állandó törvényül fogom tartani az igy készülendö Grammaticát, hanem addig 

készült minden munkáimat is a’hoz alkalmaztatni kész vagyok, ’s a’ mi avval ellenkezik hibának 

vallom. Ellenkező esetre pedig merem jövendölni, hogy valamennyi particularis Grammaticák 

készülnek ma; annyi Literatori Eretnekségek lesznek száz esztendö múlva. 

 Ez a’ talán hosszan is magyarázott mód pedig sem nem ollyan késö, sem nem ollyan nehéz 

mint elsö tekintettel gondolná valaki. A’ ki hrdetés, minden sérelme nélkül a Polgári figyelemnek 

meg lehet akar ma mindjárt; a’ nagy öszve gyülés pedig az Országos nagy gyülesek, Dietak’ 

alkalmatosságaval minden harmadik esztendöben. 

pag 14. III. Mások azt állítjak, hogy a’ Tarsaság apróságokkal ne töltse idejét etc.. Ehez talán nints 

is Jussom szóllani, mert az Erdélyi Tarsaságnak millyenségét az ország’ hatarozta meg: De azt 

még is tsak ki mondom, millyen Társaságot szeretnék én Literatori M. Tarsaság név alatt fel 

állítani? Es van bizodalmam (: confidentiam:) azt meg mondani tsak azert is, mert még eddig 

tudtomra és időmben M. országon egy Társaság sem vólt, a’ mellyel, vagy nyilván vagy háránték 

öszve dolgozni, és egy Tudós sem, a’ kit vagy nyilván vagy titkon, és pedig munkassan segiteni el 

múlattam vólna, ha szóllitottak, sőt néha kéretlen is. Szent elöttem a’ neve mindjárt a’ 

Tarsaságnak, mihelyt köz haszonra dolgozik; vólt a’ magam ideje és vidékje beli barátimmal 

társaságos egyet értesem a’ nyelv mivelés dolgában már akkor; mikor Revaÿ a’ leg elsö lépést 
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tette, de tsak ollyan, a’ millyent a’ környül állások engedtek; azomban itéletem szerént mind az 

enyimnek, mind a’ Revaÿénak, mind a’ Kassainak, mind minden ekkoráig isneretes M 

Tarsaságok[na]k nagy híjja vólt ’s van. 

[124] 

En egy ollyan társaságot szeretnék, akar közönségest és országost, akar tsak tíz tizenkét 

személlybül állót; a’ mellyben még most eleinte a’ Társak semmit egyebet ne tsinálnának, hanem 

tsak irnának originalis munkákat akarmi tudományra tartozókat, kiki a’ maga hajlandósága és 

vonattatása szerént szabad ésszel és kézzel: akar tudományos dolgokat, nagy és magas elmével 

járokat, akar Historiai polgári és törvényes állapotokat, akar Poësist, akar erköltsi Tudományt, akar 

Theologiát illetőket; egy szóval akarmit tsak hogy originalist és nem forditást; sőt ellenb[en] 

szeretném ha a’ Társak közűl egyik másik nem mindig magyarúl, hanem nemetűl és Franczúl ’s 

talán Deákul is irna, de ollyan valamit, a’ mi a’ külsők’ figyelmét meg érdemelné: ha némelly 

nevezetes német vagy Francz mukákat, ugyan azon nyelven recensealna, vagy némellyeket 

magyarázna, [mitellizálna?]; Theatralis Darabokat, Operákat is (mert nemellyektül ez is ki telne :) 

componalna, mert 

 a. Valamint a’ forditás nem tsak az, hogy a’ magyart Eredeti elmésségérűl ismeretessé soha 

sem fogja tenni, hanem tsak hazánk[na]k e’ kis kerületéb[en] vagy szorgalmatosságárúl 

nevezetessé, vagy könyv irogatással való kereskedésrűl gyanússá; hanem még az originalis 

gondolkodást lustítja is, és az erede[t]i szóllás formájit, a’ leg jobb magyarban is vagy változtatja 

vagy kortsositja: ugy hogy a’ ki míg nem fordit, azt is szégyenlené mondani: jól néz ki az Ur a’ 

helyett hogy jó szinben van; majd két három idegen szomszédok[na]k fordítássa után azt sem fogja 

átallani irni, hogy Te a’ német nyelvet nem szóllod, a’ helyett hogy nem tudsz Németül; mellytűl 

pedig jobban romlik ama’ nyelv, mint mikor a’ nyelvMestert Grammaticának írom. ugy ellenb[en] 

 b. Ha egy ket Magyar Tudós, egy két könyvet vagy Dissertatiot, vagy akar Románt vagy 

Comoediát irna, de jót ám és aesthetice, és a’ Tarsaság’ Gyűjteményiben német vagy Francz 

nyelven kibotsátaná; azt látván a’ szomszédok ’s találván benne valami különöst vagy figyelemre 

méltót; talán hamarább jönne gustussok fürkészni, hogy ha ez a’ magyar nemetűl is illyen derekat 

irt, vallyon hát magyar munkájában mi lehet? ’s talán azt is meg nyerhetnénk, hogy vissza fordúlna 

e[g]gyet a’ dolog; magyar darabjaink fordittatnának szomszéd nyelvekre. Ha tetszik valakinek 

kevélly reménységem ellen valami ki fogást tenni, akkor a’ nehézséghezképpest felelek; most előre 

tsak azt, hogy 1790. b[en] nekem is vólt már az a’ szerentsém <hogy> holott sem remeket irni nem 

vólt szándékom, sem nem társaságban <irtam>. dolgoztam. 

pag 16. No 4. Kettőt lehet itt meg jegyzeni; egyiket azt hogy az új Irók idegen expressiókat 

tsúsztatnak- be a magyar beszédbe szépités e vagy lágyitas? de bizonyosan el asszonyositás’ 

kedvéért; másikat azt hogy uj szókkal kortsosittják a’ nyelvet, az elsőre már valamit azt szóllottam 

fellyebb, mellyet itt universalizálni kell, mind hangra, betűre, constructióra, syntaxisra, Poësisra 

és mindenre még az oratiora nézve is: sok új könyvet tudnék mutatni, a’ mellyet Gyöngyösÿ vagy 

Gelei Katona, vagy Me[g]gyesi Pál; annyival inkabb Silvester, Tinodi, Heltai, Melius, vagy 
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Bejthe, alig ha meg értenének. Erre ugyan azt felelte nekem egy mai modi magyar Tudós, hogy 

nekünk, a’ nyelvünk’ eredeti Durvasága mellett meg maradni, vagy arra vissza vágyakozni semmi 

[125] 

ditsösség; és minekutánna nap nyugoti nemzetek közt élünk a’ [S]ynt[axi]sunkat is azokéhoz 

alkalmaztatnunk semmi hiba: ’s ezt is tsak ugy lehet gondolni mint a’ ruházatot. Hajdani üstökös 

Apáink’ viseletétül ma, a’ leg-nyersebb magyar is iszonyodna, azomban a’ mái gyönyörű magyar 

köntöst amazok nem recognoscalnák ha fel ébrednének. De én erre nézve tsak azt tartom, hogy 

akarminek is mestersége, culturája tsak addig jó, mig annak természeti Törvényjeit el nem rontja: 

azon túl már a’ dolognak állati valoságait semmisíti-meg, ugy hogy meg szűnjön a’ lenni a’ mi 

vólna valósággal. En sem kivánom azt a’ Magyartúl hogy bőgjön mikor beszélni akar, de azt sem 

akarom hogy azt a’ ferjfias és még is kedves hangzatját filemile szavával, vagy nem tudom mi 

pösze sáppittással tserélje fel: Igen nagy el-gyermekesedesit mutatja ez az emberi nemnek, mikor 

beszédünk[ne]k hangját ’s ki mondássait is ollyan formán accomodáljuk akar a’ gyengebb 

sexushoz, akar az idétlen fajzású szomszédokhoz, valamint gyermek dajkáink a’ magok’ értelmes 

beszédjeket a kisdedek’ rebegésséhez, ’s ollyanná akarjuk tenni, és Grammatica Regulákra is 

ollyanokra vonni aztaz originalis és a’ maga nyers valóságában is elég kellemes nyelvet, a’ melly 

hogy szintugy állandó, és egyarányos Regulákon épült valaha, vagy még jobban mint a’ leg-

sápitóbb nap nyúgoti nyelvek, ezen Társaság munkájában eléggé meg van mutatva. 

 Másodszor az új magyar szókra nézve azt tartom, hogy mikor én új szokat koholok, 

nyelvemet vádolom tökéletlenséggel. De azt kérded; mit tsinalok hát az ollyan esetekben mikor 

valamelly dolgot eredeti magyar szóval nem lehet ki tenni? vagy új szót kell tsinálnom magyar 

törsökbül magyar formára, vagy idegen nyelvbül kell költsönöznöm az el nevezest. Erre azt 

felelem hogy a’ magyarnak miólta ide származott, minden dologra van el nevező igeje, valami 

tsak a’ nemzetnél akkor és elébb még a’ maga eredeti honyjában is szokásban vólt, a’ mi nem vólt, 

azt nem tsuda ha nem tudja magyarúl ki mondani; de ollyan a’ tudományos mester szókon kívül 

kevés van: és szint annyi magyar Ige van, a’ mit a’ szomszéd nemzetek magok’ nyelvvén ki nem 

mondhatnak. En a’ német Klázliját mondhatom üveg pohárnak, söt a’ német értelem szerént 

mondhatom tsupa üvegnek, és igy minden nemet nevezet nélkül el lehetek: De a’ német az én 

gatyámat magyar szó nélkül nem mondhatja ki, mert az ő hozenje nem tesz éppen gatyát, ha tsak 

eleibe nem teszi gatya hozen . ugy nem tudja a botskoromat, kulatsomat, ’s más többeket. Erre 

tehát átallyában azt jegyzem meg, hogy ha valamelly szomszéd nemzettűl kapott, ’s ez elött 

ismeretlen dolognak, ismeretes Magyar szóval competens nevet adhatok, adok; ha nem adhatok, 

meg tartom az idegen nevet, valamint a’ ló’ nevét mikor azt más istállójábul veszem. A’ 

Tudományos és mester szókra nézve pedig, fel tévén előre azt, hogy az én nemzetem némelly 

fellengős Tudományokra, a’ hajdani költözködesek, hosszú háborúk, lakohely és élelem keresés 

miatt magát nem adhatta; eredeti hónyjában pedig a’ hol hogy valaha virágzó nyelvvének, és 

többféle tudományokra ki terjedettnek kellett lenni, igen hihető, űzte e azon magas tudományokat, 

nem tudhatni, noha a’ Sinaiak’ paldájábúl, a’ hol [Jobi?] Kiraly még Abrahám’ idejében 

matematicus 
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vólt, hitelesen gyanithatni; de ha üzte is, az akkori Tudomány és mester szavak, mi reánk le-nem 

származtak, és mi annak oka nem vagyunk: en ugyan soha sem erőltetném a’ Terminologiát 

magyarizalni: A’ kvadratumot igen is négyszegnek, a’ normát szegmértéknek, Libellát 

vizmérték[ne]k, [peri?]trochiumot és cochleat csigának, Retractiót sugár törésnek, Astronomiát 

Egvisgálásnak, bizton el nevezem: mert ha némellyik ki nem jelenti is az el nevezett dolognak 

egész valósagát: de egy tseppel sem híjjánosabb, mint a’ Görög Marhesis név, melly átallyában 

Tudomanyt jelent. De ellenben hogy a’ mathesist tudákosságnak, az Universitást mindenségnek, 

vagy annyival inkább mindenményedelemnek vagy nem is t[ud]om minek? az Eclogát Alagyának 

’s a’ t, nevezzem: a’ Logarithmus, Algebra, Zodiacus, Zenith, Paralla[s?]is, A[ximunthum?] 

Cyclus, Mechanica, Parameter, Sinus, Tangens, Hyperbola Cycl[..?], Meteorum Barometrum, 

Phosphorus Phlogiston ’s más illyen neveket magyar értelmü szókkal ki tenni erőlködjem; minek 

tselekedjem? holott a’ leg újabb Francz és német Auctorok sem szégyenlik azokat meg tartani, 

ugyan azon Tudományok[na]k ennyire vitt culturájok utánn is. Ezeket hát, ha a’ magyar narrative 

irja, tegye ki ha homályositás nélkül meg lehet, rövid circumscriptioval, ha pedig scientifica 

methodo systemát akar irni, tartsa-meg a’ régi, és minden nemzeteknél be vett közönséges nevét. 

Mai élő nyelvbűl azomb[an] sem nevet, sem jelentést kőltsönözni nem akarni, és inkább két három 

magyar szót is az értelemnek ki jelentésére segítségül venni, nem tsupa nemzeti büszkeség, hanem 

nemes vetélkedés és mérkőzés. – Kivált a’ [ph]ysicában, igen sok van, a’ mit könnyebben és 

jobban ki lehet tenni magyarúl mint németül 

ad pag 17. no V. A’ Görög nyelvet egy Homerus és Demosthenes ’s a’ t Nem tudom, miért ragasztja 

itt öszve Homerust Demosthenessel az Auctor vagy opponens? Sem írássok’ modjában, sem 

substratumában és érdemében, sem Dialetussokban [!] (: mert egyik atticával másik Ioniaival élt:) 

sem stilussokban nem e[g]gyeznek, a’ minthogy idejekb[en] is hatszáz esztendőt külömböznek: 

hanem ha a’ maga’ targyjához keppest ez egyben, hogy egyik sem vólt Tagja valamelly nyelv-

mivelő Társaságnak, hanem mindenik sólót játszott. – Ezt Homerusrúl könnyű el-hinni, mert 

hiszen neki Hesioduson kívül nem is vólt coaevussa, az is igen ifjú korában, a’ kivel Literatori 

Társaságot formált vólna: Azt is meg-kell neki adni, hogy ő tsinálta mind a’ Poësisben az Epochát, 

mind a’ Theologiában azt a’ neműnemű systemat; noha ő elötte 300 esztendővel mar Orpheusb[an] 

és Musaeusban találunk neki is [Prodromussait?], a’ kik[ne]k nyomokon indúlt és hagyomassaikon 

épített, ha szinte ezek[ne]k munka darabjaik nagyobb részint kőltöttek[ne]k tartattnak is, mert hogy 

nem mind supposititiák bizonyság Virgilius a’ ki Aen. L. VI. ollyanformában mutatja meg<y> 

Musaeust, mint Föfő rangú [E]löljárót: Musaeum ante omnes etc – Hanem már Demosthenesrül 

a’ mellett a’ nagy oratori Talentuma mellett is fel-lehet tenni, hogy élhetett ő Literatori 

társaságb[an] az ő idejebeli tudósokkal, mint az orator Aeschinessel (:nem azzal a’ Socraticus 

[phph]ussal:) Demadessel, Hyperidessel, [Ph]ilippides Poëtával, Theopompussal ’s más 

többekkel: vagy leg alább talált már ő a’ maga idejében bizonyos Grammatica Regulákat, mert 

már ő elötte Athenében számos nevezetes orátorok vóltak, mint 50 eszten- 

[127] 
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dövel előtte Isocrates, Lysias, Xenophon, és még régebben Andocides [ki]váltkeppen pedig 

Demosthenesnél egy egész seculummal elebb Antiphon idejében, a’ ki ex professo üzte a’ 

Rhetoricat, sok derék Orátorok, és kivált Poëták éltek egy rakáson, Aristophanes, Parmenides, 

Euripides, Sophocles, Empedocles, Herodotus, Bachilides és mások; ugy hogy én a’ Pindarus’ 

ideje után ezek[ne]k élet’ idejekre viszem ’s vihetem igaz jussal a’ Görög Eloqventiának fényre 

hozását, és Grammatica Törvényekre lett vonattatását. 

pag 22. Akar a’ gondolatban magában - - azt halhatatlan örömmel fogadja ’s a’ t. Ennél fogva 

mertem én is bele kapni, a’ Tarsaság’ ezen elsö darabja erant való vélekedesimnek felfedezésébe 

ki egyébaránt már, minekutánna a’ Magyar nyelv’ fényre hozásában, kit nyilván, kit ismeretlenűl, 

kit mediare kit inmediare, eleget, es (Fajdalom!) nagy részint híjjába fáradoztam ifjabb 

esztendeimben; egy darabólta egésszen le tettem minden literatori gondokrúl: de látván, hogy 

reménységemen fellyűl, maradt még időm a’ halálig, meg békélleni azokkal a’ Barátimmal, a’ kik 

a’ Metaphysicara, [Ph]ysicára, sublimissabb mathesisra, és moralra lett (: a’ mint ők mondják:) el 

vetemedésemért, megnehezteltek; vissza tértem kedvelt foglalatosságomra. Engedje meg a’ Tudós 

Társaság, hogy ha nem született Erdélyi is, de originalis magyar létemre ide irjam, a’mit és a’mint 

érzek. 

ad pag 37. En ugyan, a’ mi a’ Sidó nyelvet nézi, ugy vélekedtem ’s a’ t. Nem mondom azt Pázmándÿ 

Samuellel, hogy a’ Magyar nyelv, teremtéskori és Paraditsomi gyökér nyelv, a’ mellybűl 

származnak a’ többek, a’ mellyel élt Adám, és a’ mellyen nevezte el a’ teremtett állatokat ’s magát 

az Istent is El (: noha biz’ én magáért az állításért ki sem nevetem:) De azt is mesének tartom ám 

hogy a’ ’Sidó nyelv vólna ollyan tör’sök nyelv, minden nyelvek[ne]k Anyja: mert – A’ Babel torny 

épült Faleg’ idejében, és így mint egy 100 esztendövel a’ Noë özönvize után; addig egy vólt a’ 

nyelv, és így az elsöségrül egyik sem vetélkedhetik; mi leg-alább a’ ’Sidókkal nem, mert 

mindenikünk[ne]k Moses a’ Historicusunk. Azon túl már, ott kell leg-elősször civilizált, és 

bizonyos Törvényeken épűlt nyelvet keresnünk, a’ hol leg-első Respublicát vagy birodalmat 

találunk: A’ ’Sidó nemzetnek Törzsök Atyja Abrahám, a’ világnak 2078dik esztendejében jött ki 

Kaldeábúl, a’ mikor még őtet, nyelvére nézve is, mint Kaldeust tsak ugy lehet gondolnunk: elébb 

pedig már 1979 ben, Nimród birodalmat fundált és sok várost épitett, ’s ama nagy Ninivét is; neki 

hát már az Abraham ki jövetele elött száz esztendövel civilizált nyelvvének kellett lenni: hát a’ 

Chinaiakrúl mit mondjunk? a’ kik hihetelen időkre fel viszik a’ magok lételeket; de Yao Császárig 

hiteles datumokbúl meg is mutatják, a’ki az özönvizzel egy idejű, vagy egynehány esztendövel 

elébbi is vólt. – Menjünk már tovább, a’ mi Mosesünk’ chronologiája szerént; Abrahamnak, noha 

tsak bújdosó és vándorló vólt, és valahol járt kőlt Kanahánban Egyiptomban, mindenütt 

Királyokat, és igy hihetőképpen virágzó, vagy leg alább peculiaris nyelveket talált, engedek én 

valamelly tulajdon nyelvet, mellyet a’ maga Háza népe között, – noha amazoknál már 

[128] 

újjabbat. – meg tarthatott: de bízonyos virágzó nyelvnek a’ ’Sidót még nem mondhatom egész 

Mosesig, a’ mikor már ex p[rae]sumptione ugy kell tartanom, hogy a’ ’sidó nyelven Historia is 
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iródott: - De ő még tsak 2508ban hozta ki Egyiptombúl a’ ’Sidókat, és a’ Kanahán’ fel-osztássa 

2555 ben történt; a’ mikor már (: hogy Esdrás, idejére ne szoríttsam a’ ’sidó nyelvet:) a’ népet meg 

ülepedett népnek, és a’ nyelvet más nyelvektül külön válttnak tarthatjuk. De ez előtt már ket 

seculummal 2319. b[en] Assur újra épitette Ninivét és országot fundált; és ő bizonyossan egy 

jövevény, ’s tsak az Abrahám háza népibül alló kis Nemzettűl – mert hiszen Assur Jóseffel egy 

idejü vólt – nyelvet nem kőltsönözött. Söt – mit mondok? – Moses elött közel négy száz 

esztendővel már Görög Országban az Argivusok[na]k respubicajok vólt, a’ kiknél 2134. ben a’ 

jövevény Inachus uralkodott: és ez, az Egyptomiak[na]k, egy, már mind nyelvre mind igazgatásra, 

mind a’ vallásra nézve is rendbe szedett országnak, az alatt mig a’ ’Sidok ott jövevénykedtek Istent 

is adott: mert Apis, akar Phoroneustúl akar Iotúl Inachusnak onokája vólt. Sőt már Görög 

országban kőltözködések is történtek a’ Moses ideje táján, mert Danaus coloniát vitt 

Peloponesusba 2516.b[an] elébb mint a’ ’Sidók meg ülepedtek vólna Kanahánban. – Söt – vólt e 

a’ Sidóknak Moses elött? – volt e a’ Szent Földnek fel-osztássa és nép meg ülepedése elött, – vólt 

e a’ Királyok’ ideje elött, tulajdon különös irássok és betüjök? vagy tsak azokéval a’ Nemzetekével 

éltek, a’ mellyek közt laktak, elébb a’ Kaldeusokéval, azután az Egyiptomiakéval, ? nem akarom 

meghatározni, és a’ Móses’ tekintetéért, azt meg-engedem hogy az ő idejében már lehetett; De azt 

ellene mondhatatlan datumokbúl tudjuk hogy az Izráel ki jövetele előtt a’ Görögöknek már vólt, 

az, a’ mellyen a’ most is ismeretes görög könyvek iródtak: mert Kadmus, a’ Görög Thebe’ építője 

készen vitte által 2497 ben [Ph]oeniciábul Görög országba azokat, az η, ω, ξ, τ és ψ betükön kivül. 

mellyeket későbben talált Simonides: Kellett a’ Görögök[ne]k az elött is, mint már negyedfél száz 

esztendötül fogva nevezetes nemzetnek, más akarmi formáju Irássok[na]k lenni; de ha azok[na]k 

nem lett vólna is, vólt hát a’ [Ph]oeniciaiak[na]k, a’ honnan vitte Kadmus. Söt ki tudja, hátha a’ 

’sidok, akkorb[an] mikor Egyiptomban laktak, még az Egyiptomiak is, ollyan Görög vagy 

[Ph]oeniciai betükkel éltek, mert az tagadhatatlan, hogy Kadmus, a’ Görög betűk’ által vivője, 

össeire nézve Egyiptombul szakadt, Inachus’ Leanya vólt Ió, ettül Epaphus, ettül Libie, ettül 

Agenor, ettűl Kadmus származott: Ha hát az Egyiptomi betűk’ találójának Hermes Trismegistust, 

azt a’ Hermest tartjuk a’ sok közűl, a’ ki 50. esztendővel ifjabb vólt Kadmusnál, úgy elébbiek a’ 

[Ph]oeniciai és igy Görög betűk, mint az Egyiptomi. – Ha tehát a’ Chinai, Babiloniai, Assiriai, 

Egyiptomi, Argusi, Peloponesusi országokat, [Ph]oeniciát ’s más ezekkel kereskedésben lévő 

nemzeteket; a’ maroknyi3, vandorló, és mind eddig szolgaság alatt nyögő ’Sidósaghoz hasonlitjuk, 

ki meri nagy orczátlanság nélkül a’ ’sidókét elsö és gyökér nyelvnek mondani; a’ kiknek mind 

lételeket, mind 

[129] 

                                                             
3 maroknyi. Mert a’ Danaus és Kadmus kőltözködese vólt tsak egy idejű a’ Mosesével, a’ több elöszámlált 

Birodalmak tsak ugy nézhették a’ ’Sidóságot, mint meg 2298b[an] tsak 70. lélekbül álló ház népet. Genes 46: 27. – 

Már a’ ki jövetelkor az a’ 600 ezer gyalog erös ferjfi 2Mos 12:37. a’ melly két ’s három milliom Lelket tesz fel; 

mérközhetett az akkori országokkal; de hát ha abba a’ 600 ezerbe az a’ sok elegy nép is értetődik [versus?] 38. mert 

250 esztendö alatt igen nagy lett vólna a’ populatio 70. Lélek után. – 250 esztendö mondám, mert az a’ 430 esztendö 

2Mos 12: 40, 42 nem a’ 70 Lélektül hanem a’ gyermektelen Abrahám ki jövetelétül számlaltatik. 
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nyelveket egész Mosesig mas categoriába tenni lehetetlen, hanem [t…] [o]llyanba mint most, vagy 

ez előtt darab idővel a’ czigány nép és nyelv: ha tsak valamelly bizonyos historiai Datumbúl meg 

nem mutatja, hogy az Isten, mikor Abrahammal szövetséget kötött, adott vólna egyszersmind neki 

bizonyos különös irás’ modját is; de akkor is jóval Ifjabb lessz annak a’ nyelv[ne]k és beszédnek 

Epochája, akar a’ Nimrodénál, akar a’ Chinaiakénál; és ha az igaz talál lenni hogy a’ Magyarok 

Szcitha eredetüek, és originaliter Chinával határossak, a’ magyarokénál is. 

ad pag 39. ugymint a’ Harmoniaban all ’s a t Szeretném ha itt az Auctor meg magyarázta volna 

azt a’ Harmoniat; mert a’ minemű példákat itt fel-hoz én azokat semmi különös Harmoniára nem, 

hanem tsak a’ szó ki ejtésnek könnyítésére vihetem, a’ melly azomban a’ nyelvnek egy különös 

derékségét sőt originalitássát is mutatja; hanem már abban meg engedjen az Auctor ha nyilván ki 

mondom, hogy ezek[ne]k a’ példáknak elő hozássa vagy kora vagy neműnemű p[rae]judiciumot 

mutat. mert 

 a Hogy mi a’ lábját most lábának irjuk; ez semmi sem törvényen, sem szépségen nem 

fundáltathato abusus; Ha hab, habom habja lehet szép, miért nem lábja? báb bábja, nem pedig 

bába: dob dobja, búb bubja darab, darabja: ’s mi szebb Hármonia van a’ lábában mint a’ labjában? 

En ugyan nem látom, holott a’ például elő hozott szavaimban szint úgy kanok a’ vocalisok, mint 

a’ lábjában. Az egésségérül azután szóllok, ha elébb némelly közönséges Regulakat említek: Fel 

tévén előre és meg követvén a’ Tudós Tarsaságot, hogy én még most Grammaticát irni nem akarok: 

’S arrúl sem felelek, hogy ezen magam’ reguláji szerént írnék állandóssan, ’s irtam vólna még ezen 

jegyzéseimet is: hanem szeretném ezeket törvénnyé tenni, és magam irassát is hibásnak vallom, 

mikor ezek ellen írok. 

 b. az én Te ő személlyekre alakalmaztatott mindennémű nomenek, (ha nem hibázok:) 

közönsegesen m. d. és i. veg betüket vesznek magokhoz; az m. és d. betűkrül semmi kérdés sints, 

sem ki fogás; és azért nints, mert ezek[ne]k mint consonansok[na]k eleibe mindenkor vocalist 

teszünk; láb lábom, lábod sor sorom sorod; ha pedig vocalison végzödik a’ szó ugy minden 

eröltetés és disharmonia nélkül utánna tehetjük; mint kupa, kupám füsü, füsüm füsüd, fa, fám fád: 

hanem a’ harmadik Personának i ragasztékja sok ki fogást szenved, hol a’ könnyebb ki mondás, 

hol a’ hármonia kedvéért, ’s néha más betűvé is változik: ugymint  

 c. A’ him vocalisos nomenek után, ezt az i betűt j vé változtatva, hasonló kan vocalissal 

szoktak öszve ragasztani; mint vád vádja, rud rudja Pap papja, Tót tótja kút kútja. (: ha néha a’ 

vocalison végződő szavakban, kivált az o után a’ j helyett v-t írunk és mondunk, só sava, tó tava, 

kő köve, lé leve, hó hava; azon az alább ki tett, és v. terminatióju szókat illető regulán kívül, melly 

ezeket a’ kimondásokat majd modificálja, most előre azt jegyzem-meg, hogy mivel az az i bűl lett 

j, eredet szerént vocalis termeszetű, talán azért tseréljük v re hogy azzal könnyebb a’ ki mondássa, 

mint vólna tóia, soja, kőie, léje: noha kell más eredeti okának is lenni, mert mondjuk: faja, veleje, 

fejszéje, ollója, búja, füsüje. :) 
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 d. A’ nyőstény vocalisos nomenek után ha cosonans a’ vég betű, tsak magánosan ragasztjuk 

az i betűt. mint szeg, szegem, szegi, dög dögi szőr szőri gőz gőzi, szűr szüri, vér véri, bőr bőri. 

Mondjuk ugyan ezeket ma igy is, szege, döge, szőre, gőze, (:vagy inkább gőzze, szűre, vére, bőre; 

de hogy ennek, ha már szokássá lett is, valaha amugj kellett lenni, onnan gyanítom: 

[130] 

Mert minden erőltetés és kedvetlen hangzás nélkűl mondják a’ gőzit, szűrit, börit szegit, bőrinek, 

szegitől; a’ verbumok[na]k határozott 3dik personájáb[an] pedig nem is másként, veri, nyeli, töri, 

löki, űli, szűri, még a’ leg tsinossabb nyelvű magyarok is. Itt pedig nálunk a’ Dráván innen, van 

egy egész kis vidék, ahol nem hogy a’ nyőstény vocalisos szavakban mondanák másként, hanem 

még a’ him vocalisos szavakban is vissza élnek az i terminatióval, el véttve a’ nomenekben is de 

kivált a’ verbumokban: mondják széltire, tsinálni, üti,=dobi, motskoli, foszti. Errül a’ vidékrűl 

pedig hosenparód[i?] meg kell jegyezni, hogy ez nevezetes kis Tractusotska: mert innen, az okor 

vize környékirül a’ hol Baranya Somoggyal határoz, leg későbben írtódtak ki az unitariusok és 

Erdelybe kőltöztek, és a’ pronunciatiójok máig is Erdélyi Szamatú a’ többi köznep’ ki 

mondássainál lágyabb hangokat ejt, nagyobb culturát mutat, kevesebb l-et mond ly helyett, nem 

mondja be accentus nélkűl, hanem bé, nem be-menek mint más Somogyi, hanem bé megyek. 

 e, Miért nem mondjuk hát egessegje, hanem egéssége? azért gondolom egyikért, mert 

lehetett ez valaha egésségi, ’s mondjuk is ma is egessegiért, mivel már itt vissza jönne a’ 

disharmonia, ha mondanank egéssegéért: De azért is mivel az a’ 3dik personának i je nagyon 

symbolizál, és gyakran el is tserélődik a’ j vel; a’ j pedig a’ régi Irasokb[an] mikor még jól 

rendbeszedett orthogra[ph]iánk nem igen vólt, vagy a’ köz mondással az irás confundáltatott; 

széltire fel váltatott az y-al, és igy félő hogy a’ g. vég betü a’ j vel, gy-vé találván változni, az 

egésségjébűl, egésségye lenne. A’ hol nem annyira féltjük a’ betűt és értelmet az öszve 

zavarodástúl, ott élünk is a’ j vel most is, mint meleg, melegje, lug lugja; de már Húg, húgom, 

huga, nem mondom hugja mert a’ szapora pronunciatio hamar azt tsinálná belűle hugya, a’ 

minthogy 

 ee. Eza’ g. minden tekintetben hasonló néma betű, valamint a’ b és d; – ha hát mondhatom 

’s írhatom, sőt kell mondanom és irnom báb bábja, hab habja, dob dobja, búb bubja, seb sebje, 

küszöb, küszöbje; vad vadja, vád vádja, köd ködje, rúd rúdja, lúd, ludja: nem lehet más okát adni, 

miert ne vólna ág ágja, bog bogja, szeg szegje, vég végje, hanemha attúl tartunk, hogy per 

hamaritudinem így olvassuk, és ertjük: ágya, bogya, szegye, végye, ’s confundáljuk a’ szók’ 

értelmét; hanem 

 f. Vannak közönségesebb exceptiók is – gyakran vagy a’ könnyebb ki mondás vagy a’ 

hang-szépités kedvéért, az i vagy j helyett az utólsó consonanst szoktuk meg kettőztetni, 

nevezetesen az s és z betűt és sz-et is mint e’ kettőbűl öszve nőttet. sassa, mássa, hussa, guzssa, 

gyilkossa, kedvesse, össe, mássa, vázza, hiúzza, gőzze: és ez a’ verbumokban még közönsegesebb 

regula, mint az Auctor is pag 77. meg jegyzi; mert a’ nomenekben nem tsak az ollyant irjuk egy z 
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vel mint a’ tüze, ahol félünk hogy tűzze mást talál tenni, hanem más nemelly szavakban is irjuk 

igy, esze, vize, melly már vólt e valaha essze vizze, ? nem merem meghatarozni. Ezenkivül 

 g., A v betű közönségesen ki fogást szenved. itt hát már azt a’ mit fellyebb meg jegyzettem 

azzal tóldom meg; hogy ennek különös eredeti okának kell lenni, miért hogy a’ v. vég betüt ritkán 

tóldjuk v. vel, mint a hívja (’s ezt is tsak verbumban:) vagy a’ helyett ritkán kettöztetjük, hanemha 

az 

[131] 

értelem külömböztetéséért; mert noha az illyenekb[en] hava, sava, [lova …?] meg lévén már az 

elsö personában is a’ gyökértül való külömbözés, lovam, savam, tövem; azt lehet gondolni hogy 

ezek[ne]k gyökér szavok lehetett hajdan hav, sav, lov, töv: de egy az, hogy a’ Dráva mellyéke 

ellenkezőt kiált, mert lova helyett mondaja loa, ’s elvéttve loha, töve helyett tüe; és igy talán igazán 

mondja a’ Debreczeni Magyar a’ lovat lúnak, és a’ v az uban ’sidóssan el nyugszik qviesát, ’s lett 

belüle lua ’s azután loa úgy a’ tüből, töve helyett tüe – más az hogy a’ v terminatiójú szókkal 

hasonlóképpen van a’ dolog, hogy többnyire j és kettőzött v. nélkül iródnak, mint név neve sziv 

szíve. 

 Ebben hát köszönettel tartozom ha valaki meg világosit, mert a’ többekb[en] a’ hol el 

hagyatik az i vagy j. vagy a’ helyett a’ vég betű nem kettöztetik, mind abususra magyarázhatom. 

de már a’ v rül egyebet nem tudok, hanem hogy a’ magyar két vocalis közé szereti tenni, hogy 

öszve ne ütközzenek. 

[ad?]-pag 39. Nem hitéé, vagy hitéjé, hanem hitié, hitinek: ’s a’ t Igen is, mert nem hite hanem hiti, 

hitéjé pedig éppen rossz vólna, mert a’ genitivusnak nints j-je, ’s ha ott j akarna lenni igy vólna, 

hitjéé, ab hitje pro hiti; ez a’ disharmonia pedig melly a’ sok öszve csoportozott [!] vocalisokbúl 

származik, igaz, hogy a’ magyarnál disztelen, kivalt ötven-hatvan esztendő ólta; de hogy mind 

örökké igy lett vólna, nem hiszem, mert 1568 ban, irták és nyomtatták is Váradon: semmié pro 

semmivé, mielik pro mivelik. azomban én ezt sem a’ mostani, sem az akkori időre canonizálni nem 

akarom, de éppen arra a’ sok ki fogást szenvedő, vagy leg alább okos magyarázattal jaró 

principiumra jegyzem meg, (:Aen p. 42:) hogy a’ magyar mindent és mindenben úgy irna, mint 

szóll, és úgy úgy szólna mint ir: mivel ez tsak a’ magános betűk’ hangzatiban, és ha másutt, tsak 

a’ németekkel és franczokkal való contraoppositióban igaz; de átállyában a’ magyar hangra és igaz 

írásra nézve, nem: mint már eddig is vóltak ’s alább is lesznek példák. 

[ad?]-pag eand[!em] Nem fiúm fiud, fiuja, hanem fiam fiad fia. – Nem biz az, mert ha Fiú akkor 

valósággal Fium fiúd fiuja; mint búm bud, búja, bosszúm bosszúja, kapum kapuja; ha pedig Fi, 

akkor Fiam Fiad fija, és nem fia. 

[ad?]-p.ead[em] Nem szeresj szeresje, Rázj, rázja vonj, vonja, hanem szeress, rázz, vonny. – Az ’s 

és z. betünkrül a’ mennyit a’ harmadik personára és nomenre mondhattam, már fellyebb szóltam 

sub [J.?] van ezek[ne]k a’ betüknek a’ verbumokb[an] is különös p[rae]rogativája, mint az Auctor 
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pag 77 meg jegyzi; A vonbúl pedig tagadom hogy vonnya vólna a’ harmadik határozott persona; 

’s miért ne lehetne vonja? ha az Auctornál, a’ ki pedig az l, n, [?], vég betüket pag 77. egy 

categoriába teszi, van, pag 93. futja; ’s nem tudom miért mindjárt pag 94. ellenkezőképpen bántya; 

ha ismét lehet pag 104. nyúljak, ’s kár hogy mindjárt nyomban ellenkezőképpen nyuly nulyon: pag 

107. irja üllj, noha mindjárt utána űllyen; valóban ezeknek futja, nyúljanak, üllj, szinte az a’ 

törvényje a’ mi a’ vonjának. 

[ad?]-pag ead[em] Nem azból, azval, fel tőlem szoátyás, hanem abból felőlem szovátyás. [az á-kon 

kettős ékezet] – Mondták ugyan és irták ez előtt ket harmadfél századdal, e’ helyett a’ kikkel, ezt 

ackikvel, de én ebbűl nem akarok most argumentumot tsinálni, hanemha ad hominem, hogy ha 

irták, noha rosszúl irták, de bizonyosan úgy mondták, mert úgy irták. – Tudom és szeretem hogy 

azólta 

[132] 

az Eu[ph]onia kedveért sok szepet hoztak be Tudósaink, és az én elöttem mind jó, tsak a’ nyelv’ 

Generalis Regulájival ne ellenkezzen, ’s azért vagyok ollyan resolutus egy Catholica 

Grammaticára: ollyan forma magyar vagyok e’ részben is mint a’ polgári fenn állásom’ 

tekintetében, szeretek minden szépitést ’s javitásnak vallom azt, tsak a’ Cardinalis 

p[rae]rogativákkal ne ellenkezzen. Szeretem azt a’ hangot abbúl, mert ehez keppest azbúl 

valóságos eu[ph]onia; tsak azt jegyzem meg hogy az első nem jól van irva, hanemha per abusum, 

a’ második pedig se irva se mondva. ha törvény szerént akarom irni, irom a’búl és pronuncialom 

abból, mert egy formán hangzik, és igy még nem véttek az ellen a’ közönséges törvény ellen, hogy 

a’ magyar ugy beszél mint ir. – okát adom hát állitásomnak: A’ magyarnak az a’ két artikulussa, 

vagy vezető igéje vagy akarmije a’ az és e’ ez ollyan természetüek hogy vocalis elött z vel, 

consonans előtt pedig a’ nélkűl irjuk, és mondjuk, az atyám, az ember, az Isten, az ostor, az Úr, az 

ökör az üst. a’ barom a’ daru, a’ fa, a’ golya a’ hajó a’ kutya: vagy hibásson irom hát igy abbúl 

<pro> ex a’ és búl, vagy mindent kettős consonansal kell irnom, mint a’ Melius’ ackikvelje, mert 

ez a’ törvény ki terjed a’ prae, vagy magyaroknal post positiókra is, irom azért, azáltal az iránt 

vagy azerant, az után, de nem az felett, azkörűl az miatt, söt nem is affelett akkörül ammiatt; nohát 

bizony nem is abból attól, ahhoz, arra, hanem ha per abusum: az azval pedig alig ha rosszúl nints 

mind irva, mind mondva, söt az azzal is az orthogra[ph]ica Törvenyek szerént, és ezt tsak 

azok[na]k köszönhetjük, a’ kik az azt nem tudom mitsoda erőltetett Grammatica szerént 

consonansok eleibe is szokták rakni ’s irják az madar az holló, azt vélvén hogy úgy tisztán és 

stricte garmmatice irnak; az a’ val tehát szint ollyan természetű ige lévén mint a’ tól, vagy felett, 

a’ v consonans szint ugy nem botsát maga eleibe z-t, mint a’ t vagy f hanem az a’ vezetö szótskát 

z nélkül kapja: no hát bizony a’ val, és nem azzal: vagy ha azzal jó, a paritate mázzal pénzzel, az 

avval is szint ollyan jó, a paritate szivvel névvel: leg jobb pedig eredet szerént a’val, mint fával, 

lóval, búval, mentével, kivel tővel, fűvel; - Illyen avval és azzal forma vetélkedéssek egy más közt 

a’ magyar Dialektusok[na]k sok van; a’ mellyekben kétséges a’ gyözedelem: honnan lett a’ 

Debreczeni magyarnak a’ mán ja már helyett? onnan, a’ honnan a’ Tul- a dunai má, ez is már 

helyett. Már nekem, már nem megyek, szapora beszéd közben, vagy talán valami úgy gondolt 



278 
 

szépség miatt is, igy mondták, az n-et kettőztetvén, mán nekem, mánnem megyek, és igy mán 

maradt a’ már a’ Debreczeni szájban; a Tul-a dunai pedig a’ már látom at hasonló okbúl igy 

találta<…> mondani mállátom, ’s onnan lett elébb mál azután l nélkül má, már helyett: ha jó, 

mindenik jó, ha rossz és hiba, mindenik hiba egyforman. – Menek túl a’ tiszán nem jó, hanem 

megyek, mert a’ gyökér ige a’ 3dik persona megy: De hát ha nem megy hanem mén, mert a’ közelebb 

való Derivatiók azt mutatják, mentek, mennek, mennénk, menni, menő, menéndek; miert vólna 

hát rossz a’ menek, menünk? 

[133] 

’s más több hasonlók. – Az a’ longa, és az brevis syllabárúl vó[lna] egy két szóm, de azt majd 

alább. 

 Felőlem, hogy fel-tőlem bül származott vólna, nem tudom, de nem is hiszem; mert akkor 

alólamnak alá tőlembül kellene származni, és igy vólna alőlem vagy aláőlem. Fel-bűl jön mind a’ 

fellyül, mind a’ felűl (:és könnyen el hiszem hogy fellyűl, és felől, vagy originaliter felűl mind egy 

originaliter, tsak hogy egyik lágyítva van:) mert jöhet egy p[rae]positiobúl másik, mint a’ deak 

prope a’ probúl: nem kell hát egyéb hozzá, hanem tsak a’ felűlt personificalni, ’s lesz belüle 

felűlem, felüled, felülle vagy felölle. 

 [Szoátyás?] hogy [szovatyásnak?] mondatik azért van, hogy két vocalis kivált mindenik 

erős kan egymás mellé ne essen, melly még rutabb mint a’ Melius’ miekje, és a’ magyar az 

illyenek[ne]k el-távoztatására a’ v. betűt nagyon szereti, mint fellyebb. 

[ad?]-pag ead[em] Apám’ apja’ apjának apja. – Ezt tsak azért jegyzem-meg, hogy ha apja, nekem 

se tegyen senki nehézséget, ha az atyábúl attyát mondok, de atyját írok, mert az orthogra[ph]ia igy 

kivánja, a’ pronunciatio pedig mind egy. 

ad pag 42. No 1. A’ mint beszél úgy ir, és a’ mint ír ugy beszél. Fellyebb már mondottam, hogy ez 

az állitás és közönséges Regula igaz, de cum grano salis. és éppen annyiban, a’ mennyire ezt az 

első regulát a’ másik következő restringálja; ugymint a’ szomszéd nemet és Francz nyelvekkel 

való ellentételben. A’ mint maga az Auctor is mindjárt egy nagy közönséges ki fogást tesz a’ 

Regula ellen, ugy mint a’ Harmoniat; - Ezt a’ hármoniát ha definiálta, és ne tsak el nevezte vólna 

sz Auctor hang-e[g]gyezésnek; sok kétségnek nyakát szeghette vólna: mert lehet hogy ő másban 

tartja a’ Hármoniát, én is másban, és harmadikunk ismét másban. – De hogy valami hosszú 

Dissertatióba ne keveredjem, tsak azt értem ezen Regulán: hogy a’ Magyar ki irja igazi eredeti 

betűkkel a’ szót, a’ mint hangzik a’ regularis beszedben: az az, sem el nem hagyja a’ betüt a’ ki 

mondásban, sem meg nem tóldja, vagy ha el hagyja és tóldja, tselekszi azt egyforman mind az 

irásb[an] mind a’ ki mondásb[an], sem egyik irott betű helyett mást nem mond, sem egy betű 

hangját kettővel hárommal nem teszi ki, hanem minden hangjának állandó betűje van az írásban. 

De ezt a’ szép és közönséges Regulát azomban nem kell alkalmaztatni azokra az abususokra, a’ 

mellyet vagy a’ régi még rendbe szedetlen orthogra[ph]ia, (: a’ magyarnak még mint tsupa 

hadakozó nemzetnek ezen a’ vidéken lett meg telepedesétül fogva jó darab ideig:) vagy a’ szapora 
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beszéd és figyelmetlen ki mondások, vagy a’ pallérozatlan köz népnek beszédformáji, vagy el 

véttve a’ beszédnek az idegen szomszédokkal lett öszve keveredésse is, okoztak: nem irok én ennél 

a’ Regulánál fogva Mélius Péterrel igy: ammi, ackik, haggya, nyugoggyanak, rontya, Pogán 

nemzet, gyüti, halgattiák, mongia, tutta. (:sem Bejthe Istvánnal igy az Messiás az Petör, Ziz Maria, 

Kichodák, [oth?] pro itt:) mert a’ mi, a’ kik, hagyja, nyugodjanak, rontja, halgatjak, tudta, 

orthogra[ph]ice levén is irva mind ugy 

[134] 

hangzik mint amazok – gyüti, a’ gyülytibül lett, mert a’ gyökér szó gyűl, gyűlök, gyűltöm, vagy 

lágyitva gyülytöm: lehet hogy valaha gyüök vólt, de a’ vocalisok’ concursussa el-kerülésséért 

gyülök lett: mongia tudni való hogy mondja, a’ mondbúl, hanem elébb a’ hangoknak öszve 

keverésibül lett a’ ki mondásban mongya; azután az irásb[an] igazítani akartak e rajta? vagy tsak 

az y-t ivel tseréltek-el? lett a’ d re semmit sem ügyelvén mongia: Tutta, a’ tudtábúl lett, és hogy 

azt tudtának kell irni, noha tuttának pronunciáljuk, még az se tagadhatja a’ ki ezt az elsö Generalis 

Regulát leg szorossabban veszi, mert a’ gyökér tud. En ugyan nem törödöm vele, ha az illyenekbül 

eu[ph]oniat tsinálunk, mert valób[an] találok benne nemü nemü könnyüseget, tsak hogy állandó 

regulát tsináljunk belőle, hagynak helyett állandóssan irjunk hannak-ot, nem tsak ugy, mint vannak 

mennek a’ van-búl mén bűl. De ha ezt nem akarjuk, sőt őrizzük nyelvünket a’ könnyen be tsúszható 

anomaliáktúl, tartsuk meg a’ gyökeres orthogra[ph]iát; és az illyes akar hármoniat, akar licentiát 

hagyjuk egyedül a’ Poësisre, ahol a’ minden ususban lévö Dialectusokkal in pune élhetünk, söt 

gyakran ex necessitate virtust tsinálhatunk. Pogán nemzet ex Pogány nemzet, ki nem látja, ? hogy 

hamaritásbúl származott szó ejtés: de azért az irásban az y-t el hagyni törvénytelenség, mert 

maganosan Pogány. nak mondom, és a’ Pluralisban sem másként hanem Pogányok. Sajnálnám hát 

ha a’ 3dik Personának j betüjét a’ t, n és l, betük után, söt, söt a’ ty, ly, és ny, után is, y-ná 

valtoztatnánk az irásban tsak azért, mert a’ ki mondásban egyik úgy hangzik mint a’ másik, atyja, 

kútja, botja, bánja, nénje, inyje, hónja, ösztönje, vallja, visellje tolja, múlja, pörölje, üljön; soha 

sem írom – hanemha hibábúl így: attya, kúttya bottya, bánnya, nénnye ínnye, hónnya ösztönnye, 

vallya, visellye tollya, múllya, pőröllye üllyön; ha tsak némellyeket ezek közűl a’ törzsök szókban 

is némelly Dialectusokhoz nem alkalmaztatok: mert mondják nálunk el-véttve bányom pro bánom. 

hony-all<y>a, pro hón allja, kiknek hát lehetne irni ezt is bányja, honyja De találok en az 

Auctorb[an] is sok példákat, mellyek jo víz az én malmomra: mert noha pag 37. igy írja; látom 

látod láttya, és pag 61. kellyek, kelly, kellyen; még is pag 77. adja, nem pedig aggya, vájja nem 

pedig vállya, pag 79. tsinaltatja, nem pedig tsináltattya; Sőt ha Generalis az elsö regula és tsak a’ 

harmonia változtatja, miert van hát pag 91. adsz? holott a’ ki mondásban igy hangzik attz: miért 

adtam,? holott igy hangzik attam; miért adj? holott igy hangzik aggy miért szedte szedje,? holott 

így mondjuk szette, szeggye: pag 95, mondj fedj,? holott igy hangzik: mongy feggy; ’s ellenben 

ugyan ott pro rabolj, perelj, irja raboly, perely. <M> En azt tartom hogy az y, hanglágyitásra való, 

és a’ magyarnál <hang-lágyításr> maganos betű ereje nints is, az i és j pedig orthogra[ph]iai jegy 

a’ szarmazásokb[an] és tóldásokb[an], nevezetes külömbség a’ lagy ly és erösebb j közt, hogy 

egyik muta, amaz liqvida: és ebbül sok kétségekb[en] utba lehet igazodni. 
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pag 42 No 3. A’ Dy[ph]tongusokrúl nem szóllok, mert azt a’ magyarnál én sem is- 

[135] 

merek, hanem az elö hozott peldákra azt jegyzem-meg, hogy fiaim, fiaid […?] az elsö és második 

Personában jó, a’ harmadikb[an] már fijai mert fija. fejszéjé mondjuk a’ hanggal vissza élvén, de 

nem irjuk, hanem fejszéé kezié igen jó, mert az é melly abususbúl lett, vissza megy az eredeti i re; 

Ló, lova, errül már irtam fellyebb. 

pag 43. ad 4am El-kerűli a’ magyar a’ szó fején a’ két consonanst; nem szereti közben is, ki vevén 

a’ monosyllabumok derivatiójit, a’ mellyekben orthogra[ph]ice kéntelen observalni a’ betű 

tóldásokat: A’ szó fején pedig különösen, a’ melly szavakat szomszéd idegenektül költsönözött is, 

vocalisokkal keveri, mint Schola Oskola, Strang Istrang, Stázsa, Istrázsa, Isterázsa. Stru[x] isturucz 

– Kalastorom, Garádits, – oskola talán inkabb Iskola lehetne, mint István, Istálló. 

[ad?]-pag 43 No 5. A’ vocalisok’ éles vonássaira kettöt jegyzek-meg; egyiket azt hogy éles 

vonássa, nem tsak az á nak és é nek van hanem minden vocalisnak, Kitsiny, az elsőnek nints 

accentussa, a’ másik[na]k hol van hol nints, nintsnek pedig éppen nints, sír, bír, szív, síp mind 

accentusos i és a’ versb[en] mind longa; hanemha per Dialectum röviditjük, zsilip mindenik 

vonástalan és rövid, tsónak vonásos ó, tsont vonástalan tó, ló, hó mind vonásos, tor, bor, sor mind 

vonástalan, szúr, húr, bús, hús, vonásos ú, zsupp sulyok szurok (:pix:) sut vonástalan, tőr, szőr, 

bőr, tő, kő, vonásos; török, tsötörtök, tök, kölyök, köd, vonástalan ő: tsűr tűr szűr fűl (:calefit:) 

vonásos; tünder (: noha accentusos tűnőkbül jön :) tüzes tüske fül (:auris:) vonástalan ü. – Arrúl 

most nem szóllok hogy az ö [fölötte T alakú jelzés] és ü vocalisok[na]k, a’ két punctum közé külön 

kell e accentust adni, vagy a’ két punctum helyett két accentust? mert nekem mind egy. – Másikat 

azt, hogy az a és e valósággal három féle, és a’ közép a-t és e-t a’ mi magyar beszédünkbül 

lehetetlen szám ki vetni, ha tsak egy régi ős pronunciatiót nem reincorporalunk nyelvünkbe, melly 

hogy valaha vólt, az tagadhatatlan. – Nem azt teszi ez a’ közep a ’s kivalt e. mintha vagy accentust 

érdemlene, vagy a’ hangmértekb[en] anceps vólna: hanem hogy a’ száj tátás eppen ugy esik rajta 

mint az accentusos énn de a’ ki mondásban rövid, és a’ versben átalljában mindenkor rövid. 

tselekedeteket, hatarozatlan mondva penultima brevis de az ő tselekedeteket, közep é noha ez is 

brevis, és valaha vólt tselekedetöket: tsak jól reá kell vigyázni a’ hangra; összébb vonja az ember 

a’ két ajakát, mikor azt a’ határozott é-t mondja: (:és én úgy vélem hogy ebben a’ szóban a’ 

harmadik e is ke illyen közep é:) azért vannak tele a’ régi irások a’ sok ö vel e helyett; Bejthe a’ 

Szent Irás textussait is ugy citálja; <sz> zivetök, cheleködet, kéréndötök. Nimöt Vÿvari nyomtatas 

1584 b[en]: ugy Meliusnál tejökkel, szedöd, az ö büntetésök idvezitöd, penzök, épitötték, pro 

tejekkel, szeded, büntetéssek, idvezited, pénzzek, épitették. Az új Irókban is sok találkozik illyen, 

emlegetésöket, czimjöket, Sandor István: szinökkel, vétkök, nevök, Szabó David, a’ ki pedig Erdélyi 

születés. Dugonits pedig felesleg is. 



281 
 

pag 44. ad 6am az lj nj tj egésszen külömböz, az ly ny ty-tül, az y a’ mint már mondám lágyitásra 

való, és a’ valóságos eredeti hangját az l, n t. betük[ne]k egésszen el veszi: a’ j pedig valósággal 

meg tartja, és a’ hajtásokban tóldásokb[an] ’s a’ t öszve ragasztja. 

[136] 

[ad pag] 44 No 7. A’ him és nyöstén vocalisokrúl azt jegyzem-meg, hogy ez a’ külömböztetés nem 

mese, és köz a’ nap nyugoti nyelvekkel is, éppen azok a’ magyarok[na]k kan vocalissai is, a’ 

mellyek a’ Francznál a’ c nek k és sz hangját külömböztetik: mert azok is ca ce ci co, cu ugy 

mondjak ki ka sze szi ko ku, tsak hogy nálunk az i közös, és van több nyösténünk is az ö és ü, – Es 

még aztis hogy a’ mit a’ németek regölnek a’ kötott beszedben, a’ Ferjfi és Asszony cadentiárúl, 

én azt a’ kan és nyőstény vocalisokban keresem. Nem az én nálam a’ kan cadentia, a’ melly tsak 

egy syllabábúl vagy néha egybül sem egésszen, ’s nem az a’ nyőstén, vagy talán inkabb nőstény:) 

a’ melly másfélbül áll, hanem a’ kant a’ kan vocalisok, a’ nyöstént nyőstének tsinálják, és e’ mellett 

mindenik lehet másfél syllabás, söt kell lenni, ha jó akar lenni. Az illyenek[ne]k álternálássa tsinál 

nemü nemü kedveltetö szépseget, és a’ ki a’ törvényt nem ismeri, eszrevehetetlent, vagy 

nevezetlent. – Sőt tsinál biz az a’ Prosában is – Es ezt a’ szépséget én nem tsupa mechanizmusra 

tartózónak ítelem: ámbár hogy Epopeiáimban studiose meg tartottam vólna, magam sem 

ditsekedhetem. Ezt valóban szeretném törvénnyé tenni, nem tsak azért hogy a’ Poësisnak a’ 

szépség lévén az objectuma, be illik törvenynek: hanem azert is mert ezzel az a’ felejthetetlen kár, 

mellyet én még most is makatson siratok; hogy a’ halhatatlan Gyöngyössÿ’ Pythagoreus tökéletes 

számját szám kivetettük, és a’ négy sorú egész stro[ph]ákat meg-tsonkítottuk, meg lehetőssen 

helyre pótolodnék, mivel a’ két kan, és két nyőstén vocalisú vegezet, mint egy négyesekké tenné 

az öszve fűzött vers sorokat; ’s meg lenne a’ vers sorokban az a’ sexualis magnetizmus is, a’ melly 

az universumban minden eleven valóságokban meg van: hanem már az Elegia veri nominis’ írója 

nem tudom mit mondana hozzá? 

pag 49. a’ vezető szótskákrúl – az a’ vagy az vezetö szótskát tagadni nem lehet, és sok nem született 

magyar ezek[ne]k rosszúl alkalmaztatássábúl ismerszik-meg. Gyakran a’ hol kellene el hagyja a’ 

német, sokszor pedig szükségtelenül is mondja a’ Tót és Horvát: szebb vagyom én mint a’ Te, el 

megyem én a’ Budára. – Közönsegesen akkor élünk ezen vezetö szótskával, mikor meg 

határozottan mondjuk ki a’ magán érthetőt, definitive a’ substantivumot: melly generalis Regula 

alúl ki veszi a’ Proprium nomeneket mind a’ ket Tiszai kerület, és az Istent is, mondá Isten, 

Teremté Isten, a’ Dunán túl valók pedig meg adják a’ Tulajdon nevek[ne]k is, a’ János jött hozzam, 

a’ Harsanyi Pál tsinalta. Azért hiszem el örömest hogy Juhász vagy Melius Peter somogyi születés 

vólt; mert nem kémélli a’ vezetö szótskát sem az Istentül Kristustúl, sem az emberek’ neveitül: a’ 

nagyságos Magóczi Gáspár a’ Massaÿ Eulaliaval, a’ nagyságos Forgáts Simon ’s a’ t. – Az újjabb 

Poëtáink el hagyják vagy költöi szabadságbúl vagy hibás szokásbul gyakran; Bé menetelt lesvén 

egy nagy tsata Farkas, akolba, Szabó David – Hogysem elébb: meg okúlt annyira mái világ. Nagy 

János Udvari Kátó. – 
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 hanem már az egyet, hogy vezető szótskának meg esmerjem (hanemha valóságos számláló 

értelemb[en]:) nem tudom magamat reá venni; azt bizony hogy vezetőnek tartsuk, tsak a’ némettül 

kaptuk. – Ki vagy az ajton? Ember, Jámbor, magyar. – Ki jött? Ember: mondjuk ugyan 

[137] 

így is, egy ember, de ha kettő jött, nem mondjuk egy emberek, hanem […?] ember. – Mit keressz? 

Lovat, ökröt – mondják ugyan igy is, egy Lovat, egy ökröt; de nem vezetö hanem számjelentö 

értelemb[en], a’ mint hogy ez az egy pluralisban soha sem applicalodik. 

pag 46. A’ hasonlitás’ gradittsairúl meg-kell jegyezni, hogy a’ magyar a’ leg-el mindenkor 

katexochen superlativust szokott jelenteni: és mikor a’ Deák ’s más élő nyelvek is a’ superlativa 

significatióval nem eppen azt, hanem valami különöst, de a’ millyen egynél több is lehet, szoktak 

jelenteni: azt a’ magyar igennel teszi ki ki; Fortissimus a’ Deáknál tesz, három vagy több közül 

egy leg erössebbet is, de tesz valamelly másokkal valo peculiaris öszve hasonlítás nélkül igen 

erősset is. Suavissime sonát, hatsak több suavissal nyilván öszve nem hasonlittatik (:mint, két 

három musika szerszám közt, ez leg kedvesebben hangzik:) nem mondja a’ magyar leggel, hanem 

igen kedvesen, igen kedveltetően hangzik. Stupidissima cogitatio, igen ostoba gondolat, carissima 

conjux, igen kedves feleség, mert hiszen ez nálunk tsak egy, azért nem is lehet leg-kedvesebb. 

 Emberebb, ökrebb, jó igen is: de nem avval a’ magyarázattal, hogy tsak a’ játszi és 

tsufondáros beszédben. hanem hogy a’ magyar a’ substantivumot, compendium kedvéért gyakran 

adjectivizálja. Emberebb, ökrebb, már nem substantivum, hanem az embernek, ökörnek valamelly 

attributumát értvén alatta, adjectivum; emberebb, azaz meg érettebb vagy emberségesebb, 

derekabb ember: ökrebb az az ostobább vagy más hasonló. Be disznó egy ember ez – Be gyík-

sárkány Asszony! – 

ad pag 47. No 15. – Ez az osztály magában jó; de hiszen van ennek egy közönséges és állandó 

törvényje; ugymint: a’ magyarnak a’ Genitivussa, possessiva értelemben mindenkor 

nominativussá válik. Enyém, Tied, szint ugy Genitivus eredet szerént, valamint az Öé vagy övé, de 

birtokos értelemben nominativussá vált. Szint annyi pedig az is a’ mit az Auctor 3dik Formának 

tesz, Uré az ur nak Genitivussa, de az Uréé[-]nak, és Urénak-nak nominativussa: Mikor osztán az 

enyimmel, Tieddel, valamelly nominativust öszve ragasztunk, enyim fal, tied Ur, az enyimnek, 

tiednek, meg hagyjuk elöl a’ nominativussát, és a’ genitivust jelentő vég betűt az öszve ragasztott 

szóhoz toldjuk. én fal-am Te Ur-ad ’s ugy lessz belőle akar személlyes, akar birtokos forma, vagy 

akarminek nevezd, de bizonyosan személlyes genitivusbúl származott nominativus. – Továbbá, az 

én és Te anomale declinaltatik, és minden casusban meg tartja az én az m betűt, a’ Te pedig a’ d 

betűt, En, enyim ennekem engem, éntölem; Te tied teneked Teged te töled: melly pedig 

törvenyesen a’ Declinatio’ reguláji, és terminatióji szerént vólna, az enyim, vagy enyém eném 

helyett éné énnekem helyett énnek, engem helyett engemet, én tőlem helyett én-től. Tied, tenéked, 

téged, te tőled helyett teé, tenek tegedet tetől: az ő nek declinatioja is anomala, de amazokénál 

jóval is regularissabb, ő öé vagy a’ könnyebb ki mondásért övé, önek helyett őneki, őt superflue 
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őtet. (:mint ezt, eztet.:) őtől helyett őtőle. Csak [!] az elsö és második personára igaz hát az 

Auctornak az a’ Regulája, hogy az utólsó betűjök hátúl a’ név mellé ragasztatván, mert a’ 

harmadik personában ritk[á]n ragasztatik: mint enyim fal, tied fal, iratik én falam te falad: de övé 

fal, nem ö fale hanem ö fala. (p[rae]scindalván most a’ fent 

[138] 

irt regulájitúl a’ 3dik personanak:) Uram urad, de nem ure hanem ura úgy hogy az övére nézve tsak 

a’ nyöstény vocalisu szavakb[an] marad meg az auctornak öszve-ragasztó Törvényje. 

 Sokkal közönségesebb törvény az enyim, a’ mellyet fellyebb a’ 39dik lapra meg-jegyzettem, 

hogy az elsö Personának m, másodiknak d harmadik[na]k i (:vagy a’ helyett j. és el-véttve v.:) a’ 

veg betüje; mert az m és d tagadhatatlan levén, a’ mint ebben mind ketten meg is egyezünk, a’ 

harmadikra azt kell meg jegyzeni, hogy az Auctornak a’ pag 50. b. fel tett valóságos eredeti 

törvényje szerént, a’ magyar tsak a’ kérdésre felel birtokos genitivussal, egyebkor pedig a’ nemző 

eset helyett mindenkor az adó esetben teszi a’ nevet: és igy mikor valamelly noment, enyimnek 

tiednek vagy övének akarok tsinálni, bizonyosan ezen szótskák’ dativussainak terminatióit kell 

adoptálnom az az nekem neked neki, következéskeppen az m d és i vég betűket, az ire azokat az, 

akar ki fogásokat, akar modificatiókat observalván, mellyeket fellyebb meg jegyzettem: itt hát még 

ezt az egy erősséget hozom fel, hogy a’ flexiokban nagyon meg tetszik, melly incompetenter tétetik 

gyakran az a és e harmadik persona terminatiójának; noha már azért talán nem szükség új 

grammaticat tsinálni; – mert nyéltűl írom ugyan nyele, de már a’ genitivus jobb ha nyelié, mint 

nyeléé, dativus nyelinek; tudni illik itt már ki mutatja magát a’ harmadik Personának i tulajdona; 

fül, füle, de fülié, fülinek. szem szeme, de szemié szeminek: a’ kan vocalisokban pedig supplensse 

az i nek a’ j. 

ad pag 50. No 17. a. Az adjectivumnak ez a’ p[rae]rogativája meg van a’ magyarnál a’ 

freqventativumokban is, és más kettőztetéssel való nagyításokban: hogy a’ hol két adjectivum 

tetetik öszve tsak az utólsó hajlik, ket substantivum közt jobbára mindenik, de el véttve ott is tsak 

az utólsó, két verbum közt is pedig mindenik: mint az elsőre: agas-bogas, agasbogassan; bűvös 

bájos, büvös-bájosnak, büvös bájot; hóri horgas, horihorgassan: a’ másodikra, cser-per, tserre 

perre, vagy tsörre-pörre; czók-mók, czókom-mokom; dér-dúr, dérrel-durral= kölke verebe, kölkit-

verebit; és ellenben czeleczulájat, genyegunyáját, hejje hujjával, huza-vonával, irkafirkával: a’ 

harmadikra; büvöli-bávalja, dirregett durrogott, furt-faragott, himezett-hamozott, ihegett-pihegett, 

jött-ment, irgett forgott etc. Azokat a’ freqventativumokat, és más kettőztetéseket, mellyek a’ 

magyarszónak különös tulajdona, és sokat közülök más nyelvb[en] egész erővel nem is lehet ki 

tenni, a’ mint egyszer másszor öszve irogattam most alkalmatosságom lévén ide teszem a. b. c. 

szerént 

Aj-baj átal’s ki, ás vés, átabota, addig-addig, aprostúl tsepröstül, agyba-föbe, annyi-mennyi, alig-

alig, agas bogas. 

Bé-bukk, bűvös-bájos, büvölöm-bájolom; bele-bele (:bele bele vágott, meg ki vágott:) 
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Csere [!] bere, [tzicze?] macza, tsirreg tsurrog, csereg csattog, csöng-böng, cseng-peng, csök bök, 

csür tsavar, cziróka maroka, csecses faros czele czula, cser per csör pör, czók mók csita bita csiga 

biga, csipp csupp csügg logg, csirep csarap csonka bonka csecse becse, csinnya binnya czinaczina, 

csordúl cseppen csupadon csupa, csélcsap csik-bak. 

[139] 

Diri dara, Dib-dáb, dér dur, dirreg durrog, dirib darab, dinom danom, [degeszre?] tömve, dúl ful, 

dideri-dudori, döndöri duttz. dáridó. 

Ej-haj, egyszer-másszor, égre-földre, enczenbencz, elegybelegy, egy-más, egyetlen egy esik kél, 

eszem iszom (:helluo:) egyes-egyig. 

Felig meddig, filit-falat, fübe-fába, furfang, fittyfiritty, fogyton fogy, fantonfánt fel-fel, felibül-

harmadábúl, folt-hatán-folt. 

Giz-gaz, gyim-gyom, gyügyü, genyegunya, gezemicze. 

Hejja hujja, hetet-havat, hébe-hoba, hebe-horba. hori horgas, hipp hopp, hamari[-]hamvas, 

hugyori-hurka, huz-von, huza-vona, himez hámoz, hetedhétország, hatra vakra, hibbi hubbi, 

holmi, hogy-hogy, hogy-mint, hogyan-mikent? 

Illyen-ollyan, jara-vara, illeg-billeg, itzeg-biczeg, ityeg-fityeg, imígy amugy. imitt amott, ide ’s 

tova, irkafirka, innen-onnan, iheg-piheg, immel-ámmal, iszli muszli, jöttön jö, jön-megy, ireg-

forog, ihog-vihog, igyori-vigyori, inczenpincz, ias fijas, iros piros, ingo bingo, izre porra. 

Ki ’s be, ki-ki, kézzel lábbal, kiped-kapod, kotyon-fitty, kard-ki-kard, kirreg-kurrog, kipeg-kopog, 

kehes pihos, kölke-verebe, killeg-kullog, keni-feni, Kinos kinnal. 

Ligg-lógg, libe lotts, litts-lotts, lassan lassan, láré fáré, lót fut, lots-pots, lépten-nyomon, le-le. 

Majd-majd, ma hólnap, meg-meg, mende monda. 

Nyig-nyög, notafita, nőttön nő, néha-néha, nyel-fal, nyalja-falja, nyám-nyám, na[g]gyát-apraját, 

Ollykor-ollykor, öli-vagja, 

Piff-puff, pifeg-pufog, pitteg-pattog, piros-posgás. 

Rajta rajta, rendre-rendre, ringy-rongy, rincz-rancz, rühe-rongya, ripeg ropog, rossznál rosszabb. 

Sóra-móra (: mit sórálod morálod:) sem ide sem oda, sos borsos, sava-borsa, sitteg suttog v. siseg 

susog, szére-szóra, sű-forr, süve föve, si-ri, szóbeszéd, szószátyár, sem-kin-sem ben, satrabanya, 

sári-piti, szanaszett, szerte széllyel, szuszi muszi, szedi-vedi, seggi valaga, süti-főzi, szőrin-szálán, 

szőröstül[-]bőröstül, sebbel lobbal, szirtyeg-szortyog, szennyes szurtos, sziszeg-szuszog, szebnél 

szebb, százszor-szép. 
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Té-tova, tős győkeres, teng-leng, tűz víz, tivi-tava, tél-túl, tővel-hegyel, tipeg-topog, tetten teszi, 

teszi-veszi, tenyeres-talpas, tara-fara, teng-leng, titty-totty, tárva-nyitva, töri-marja, tarka-barka, 

torzonborz, taknya-nyála. 

Üzve-futva, ütve-véttve, üti-vétti, üti-dobja, újjabb-újjabb, ujdonat új, várván várom. vérbe-

fagyba, üzi-fűzi, vérrel bottal, ut-fut, unos[-]untig, untig-dosztig, üzi hajtja. 

Zűr-zavar, zireg-zörög, zihi zuhi. 

[ad?]-pag 50. c. – El-hagyatik igen is a’ nak, nek; de ez az el-hagyás nem jelent neve[z]ő esetet; 

Dativus értetik ott mindenkor, és a’ nominativust egy rántással meg[-]kell jelelni; főld’ kereksége. 

Ellenben némellyek incompetenter is élnek ezzel a’ Dativus ’ jelével, mint a’ ki a’ szár-tsontot, ló-

patkót, kutya bőrt úgy jelelné-meg. mert ezeket vagy öszve kell irni, vagy ragasztó jellel 

külömböztetni igy szár-tsont: mint már egyé vált szokat, ha tsak birtokos jelentésü terminatiójok 

nintsen, mint a’ ló’ patkója, a’ kutya’ bőre. 

pag 51. No 18. Ezt a’ regulát nagyon betsülöm és mindent a’ mi compendium eröltetett 

grammaticalásnak tartom, szükségtelenűl sokasitani a’ plurali[st] 

[140] 

mellyet pedig gyakran találjuk a’ Biblia fordításában is. két angyalok jelentenek-meg. Latinizmus 

az mikor a’ super Florenis centum-ot így forditjuk, száz forintokrúl. 

pag 51. No 19 és 20. Szép és minden ki fogás nélkűl való közönseges regulák. 

pag 52 No 24. – Szent törvény, – nem is kár vólna el-vágni a’ tolla’ órrát a’ki azzal az, az én’ a’ 

Te’ az ő-vel szükségtelenűl nemetizál. – a’ 25dik is hasznos és szükséges meg-jegyzés. 

pag 56. Ad, adat, adatik. Ezt a’ három formát, sok zavarodásoktúl tartván nem merném 

canonizálni. En ugy hiszem hogy az eredeti tselekedö formának van Passivája, és van a’ 

tsináltatónak is: hanem az ódomtúl, ődömtül nem kell előre meg-irtozni. adom, adatom, mindenik 

activa forma; adom búl passiva adódom, adatom búl adatódom: Kézbe adatott, nem azt teszi hogy 

ő kézbe adódva, hanem engemet kézbe adatott. Adok magam, adatok más által valamit valakinek; 

el-adódom valaki által, el-adatodom valaki parantsolatjábúl egy harmadik által: meg-feszítették 

Jesust a’ ’Sidok; meg-feszíttette Pilatus, vagy meg-feszítteték (:in inperfecto:) a’ Papok, mindenik 

active; meg-feszitődött Jesus in mediate azoktúl, a’ kik gyilkossi vóltak, meg-feszittetődött a’ 

parantsolók által. az adattatom pedig, minekutánna van adom, adódom, adatom, adatódom, vagy 

felesleg való, vagy kétszerezett tsináltató forma, de soha sem passiva, hanemha per abusum. 

Némelly verbumokban nagyon szembe-tűnő, ennek a’ szokásba ment Passiva terminatiónak 

valósagos activa significatioja; csinálom,[!] tsináltatom, századikunk sem érti ezt passivának, 

hanem tsináltató formának, facio per alium. 
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 Attúl senki sem irtózik, hogy el-morzsolodott, meg ütődött, hozzá dörgölődött, le mosodott, 

és jó Passiva formának tarthatjuk, ex morzsolom, ütöm, dörgölöm, mosom. ’s hát miért félünk a’ 

többitűl: Demég azok a’ közép formájú ígék is, a’ mellyek nemü nemü Activa significatiót 

látszanak fel-venni, az ódom és ődöm terminatiókkal, a’ valódi tős-gyökeres értelemben szenvedő 

formák vólnának, <ki félig,> ki egésszen, ki öszve húzva: mint vesződöm, törődöm, aggódom, 

gyötrödöm, ex gyötörödöm. 

 Mi hát az oka, hogy az atom etem, ollyan nagy Passivus ususba ment a’ magyarnál, és az 

ódom ődöm, annyira obsolescalt? – Arra is tekintve, a’ mint az Auctor a’ 101dik lapon feszeget, így 

felelek: van ugyan a’ magyarnak Passiva formája, de az azzal való élést a’ hol lehet el kerűli, és 

noha nem tartom magamat orientalistának, de alig ha úgy nints ez más napkeleti nyelvekben is. – 

Az Apostolok’ hit’ formája’ forditását auctoritásnak be nem veszem, nem tsak azért hogy forditás, 

hanem azért hogy a’ mint fellyebb meg-jegyzettem, nem lehet tsinálni grammaticát, még annál 

régibb irásokbúl is. A’ Moses írásibúl látom, hogy ő sokkal jobban el-tudott lenni a’ passiva forma 

nélkül mint mi mai magyarok; az egész elsö részben nintsen passiva forma, holott mi sok mellyeket 

mellyekbent passiva formával tennénk ki: söt néha a’ fordításban, nemelly nomeneket, kit activum, 

kit passivum kit neutrum participiummal teszünk-ki: mint ugyan azon Moses elsö reszi- 

[141] 

ben a’ firmamentumot, ki terjesztetett-erősséggel melly a’ ’sidónál […?] és pedig masculinum; 

Mivel hát az originalis magyar ritkán élt a’ Passiva formával, azert tettszik annyira vissza az az 

ódom és ődöm: Ellenben az irásnak szokásba hozóji országunkban idegen nemzetű Papok lévén a’ 

kiknek familiaris nyelvvek vólt a’ Deák: a’ mint a’ Deak ornatust tsinál a’ Passiva formával, vagy 

leg alább variatiót, úgy ezek is a’ mi nyelvünkbe ugyan azt be tsusztatták, és mint nem eredeti 

magyarok a’ tsinaltató format a’ szenvedővel öszve zavarták, és abbúl lett a’ sok tatom tetem, 

abbúl lett a’ Crédoban is a’ meg feszitteték, el-temetteték. – 

pag 57. ad 32szer A’ Verbumok[na]k formája a’ magyarnál akar az értelemre, akar a’ 

terminatiókra nézve, tsak határozott és határozatlan. Tés forma nints; vagy ha van; En es Tés és ős 

és ez a’ forma confundálja ama’ kettőnek Terminatioit. Tagadhatatlan az hogy annak a’ verbum’ 

nemének, a’ mellyet az Auctor Tés formának nevez, van egy peculiaris l betüje, és azt hol vette? 

nehéz meg mondani: mikor én rólam Te reád vitétik az értelem: de az is igaz hogy ez a’ Tés forma 

nem határozatlan, hanem valóságos határozott forma: mert nem igaz ám az a’ mi az Auctorb[an] 

erre a’ dologra sub a és c meg van jegyezve: hiszen, látom magamat, latom őtet ugy e bizony hogy 

határozott forma, mind az értelemre, mind a’ Terminatióra nezve, ’s még sem mondhatom igy, 

látom a’ magamat, látom az őtet. – a’ határozatlannak sem tulajdon vezető szótskája az a’ német 

egy, mellyet én fellyebb a’ magyar nyelvbűl ebben a’ sensusban már külömben is ki tagadtam: 

mert egy embert látok, ebben az egy is meg van, a’ k vég betű is meg van; két embert, három 

embert, száz embert látok, mind látok kal iratik, és az é[r]telemnek eredeti szerént még sem 

mondhatom puszta határozatlannak: hanem határozatlan nekem az hogy látok tsupán magában, 
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hallok nevetek minden dologra való reá vitel nélkül, tsak annyiban hogy látok az az nem vagyok 

vak; hallok az az nem vagyok siket. 

 No már fel tevén hát azt hogy az a’ Tés forma valóságos meg határozott forma: mert meg 

határozom hogy Téged látlak, valamint azt, hogy a’ napot látom; probáljuk hajtani akar mellyik 

verbumot az En Te ő személly jelentö szótskák szerént: az Auctor formáji ezek 

 határozatlan: Látok látsz lát 

 Tés Látlak 

 hatarozott Látom látod, látja 

mitsoda ugrandozások fognak esni, az En Te és ő personakkal a’ formálásban? 

 én látom magamat, látlak Teged látom őtet 

 Te látsz engem látod Te magadat, látod őtet 

 ö lát engem lát Tegedet, látja ő magát. 

az én után, engemet és őtet meg határozott terminatióval mondom, hogy látom Teged’ pedig 

határozatlannal, tsak egy l hozzá tétellel. 

 Te engem’ hatarozatlan terminatióval látsz, magadat pedig és őtet határozottal látod: 

 ő engem’ és Téged határozatlan terminatióval lát; magát pedig határozottal látja. 

Igaz hát hogy vagy nitsen Tés forma; vagy ha van, az nem tsak Tés hanem Enes is és ős, a’ 

mellyben a’ terminatiók több képp’ de mindig allandóssan kevertetnek. 

[142] 

[ad] pag 58 No 4. A’ határozatlan forma’ Terminatiójiban maga az Auctor láttatik recognoscalni 

az én i és j betüimet, a’ harmadik personáb[an] mert azt mondja ’s teszi törvényül, hogy a’ 

határozott forma a’ gyökér mellé, a’ birtokos név másnak, enyim tied övé utólsó betűit veszi fel. és 

azt alább igy exemplificalja, szeretem, szereted, szereti vagy je; az övének utólsó betűje pedig sem 

nem i sem nem je annyival inkabb nem ja, akarja. Es így inkább azt kell törvényűl tenni, a’ mit én 

már fellyebb a’ nomenekre meg jegyzettem: hogy a paritate embernek fija filius hominis, itt is 

amott is a’ Dativust kell fel venni; nem ezt hát enyim Tied övé hanem nekem, neked, neki: Igy 

osztán az első és második personának m, és d, vég betűi meg maradnak; a’ harmadikat pedig a’ 

Kupa Herczeg’ maradéki’ Dialetussa[!] mondhatja átaljában akari, tsinali, kotri, javalli, szint úgy 

mint sérti, süti, főzi: a’ szebb, és tsinosodottabb dialectusok pedig az i betűt a’ Kan vocalisok után 

valtoztathatják j-vé ával meg tóldván; akaria, akarja, tsinalia, tsinálja, kotoria, kotorja, javallia 

javallja. 
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 Az Infinitivussal sem lehet pedig elő állani, mintha ott az övének az e vég betűje vissza 

jönne, szeretnem, szeretned szeretnie: vinnie, ütnie: mert a’ kan vocalisok után nem az övé-nek éje 

hanem a tetetődik, lopnia, tapodnia, bánnia. és igy vagy ide is j kell az é és á eleibe, vagy semmi 

sem az i után; a’ minthogy errül az e és a toldalék betűrűl a’ Dunamellyeki Dialectusok semmit 

sem is tudnak, hanem neki-vel tóldják az i vég betűt. ne engedd el tapodni neki; ne hagy el lopni 

neki; szükség meg bánni neki. 

pag 64. Az á és é felibe egy éles vonás tétetik, a’ többinek pedig el maradhat. – nem maradhat, 

mert sok helyen az értelmet éppen az accentus külömbözteti, más a’ tör, és más a’ tőr, más a’ 

török, szurok, nyil, fül, ’s más pedig a’ tőrök, szúrok, nyíl, fűl. ’s több hasonlók. 

pag 65. Háládatlanság, ebben három betű fogás nyúlytatik-meg, – Keserű, ebben egy sem – Az 

elsőben nem három hanem mind az öt, mert a’ háláad-nak a’ rövid a ját szoktuk elidálni, a’ tl 

pedig ambár muta és liqvida, de positiót tsinal, mint majd alább. Keserű pedig ultima longa; a’ 

Debreczen, Szathmár, Gyöngyös Miskóltz Pest, Komárom, Sopron, nagyszombat-vidéki, Balaton 

és Dráva mellyéki Dialectusokat mind jó formán ismerem, és ott mindenütt meg nyúlytatík az űje 

a’ Keserűnek: ha Erdelyben nints accentussa igen szeretem; nem árt az a’ Poëtának; noha a’ 

közönséges hangmértékekben keveset is használ a’ három rövid betű fogás egy rakáson.  

 Egyébaránt ezek a’ négy közönseges hang mérték Törvenyek mind jók: De szabad legyen 

nekem is egy vén Poëtának, ide irnom summásan azokat a’ Jegyzésseimet, mellyeket ama valóban 

született Poëtának, nehai <Vit> Csokonai vitéz Mihálynak kérésére, vele, még 13a Aug 1794. 

válaszképpen közlöttem; ugymint 

 a. Közönseges Törvenyje a’ kvantitásnak hang mertéknek, söt ugy szólván egyetlen egy, 

vagy leg alább mulhatatlan, hogy ugy legyen 

[143] 

a’ betűfogás vagy szótag, rövid és hosszú, a’ mint azt a’ köz […]dben hosszan vagy röviden ejtjük, 

pronuncialjuk; és igy a’ vocalisokb[a]n a meg-nyulytás (:mert nyúlik, de ha tetszik ám legyen 

nyújtas:) a’ consonansokban pedig az egység vagy többség a’ mit az Auctor helyesen nevez meg 

nyomatik nak tsinálja a’ mértéket; és igy a’ hol accentus és positio van, az mindenkor hosszú, a’ 

hol nints, rövid,. Hijjába tsinál hát akarmelly p[rae]scriptus Poëta, a’ természeti szó ejtés ellen 

Regulákat az i vég betűrűl, is monosyllabumrúl, ’s más hasonlókrúl; hiba lessz mindig a’ Szabó 

Dávid Miltonjában ez: Mi-nekünk komor andalgást ki-rekeszteni ’s tenni: ugy ez is, Elméjét, a’ 

szót be veszi, ’s ki zárja megintlen: úgy a’ Nagy Janos udvari Kátojában is ez: Kar is es nagy kár 

mert fénylő naphoz hasonló. 

 <[M?]> Igy vólt ez, ’s így kellene ma is lenni minden nemzeteknél; soha sem hiszem biz 

én hogy a’ Virgilius idejebeli Deák ugy pronunciált vólna, mint mi ma tesszük a’ Törvényt, ’s 

érinti az Auctor is sub d Brevis, minor, licet, magis, az elsőbb syllabák (:prior:) röviden hangzottak 

a’ Romaiaknál a’ köz beszédben is, mert hát hol vették vólna nekik a’ rövid mértéket a’ versben? 



289 
 

Nem bizonyíthatok akkori élő emberrel, de még sem kénszeríthet senki hogy ellenkezőt higyjek. 

Több mint probabilitas, és több mint a’ leg-erőssebb p[rae]sumptio, hogy a’ Deákoknál és 

Görögöknél is a’ Poëták, a’ köz beszednek hosszú és rövid hangjaibúl vttek magok[na]k hang-

mértéket, mert annak a’ sok communisnak vagy Ancepsnek másunnan nem tudjuk Urát adni 

(:mivel ha magok fejétül tették, egy formán tették a’ Törvényt, ’s nem vólt akkor egy anceps is:) 

hanemha a’ többféle Dialectusok[na]k külömböző mértékű betüfogássaibul: mellyek közül 

némellyeket mi már ma, nemü nemü anomaliák[na]k tartunk: mint a muta és liqvida anceps 

positiót. mellyet pedig akkorban, egyik Dialectus hosszan, másik röviden ejtett, ’s a’ Poëták élvén 

a’ jó alakalmatossággal, a’ miatt ancepssé tették a Syllabát. Az éneklés szülte a’ Poësist, az 

ének[ne]k Tactussához alkalmaztatták a’ vers szerzők a’ syllabákat, a’ pedig maga természettel 

meg mutatja, melly nehéz a’ rövid syllabát nyúlytva, ’s kivált a’ hosszút röviden, vagy kurtitva 

énekelni. 

 A’ németekrül és más élő nyelvekrül sem nem szóllok sem példát venni nem akarok; mert 

ők a’ hang mértékes Poësisban, a’ mennyire és a’ miolta azzal élnek, magok, (és meg botsassanak:) 

erre az eredeti törvényre irreflexe, szabadon tsináltak Törvényeket: és a’ nemetek ugyan, a’ 

mennyire értem, és virtuosus Poëtákal való Társalkodás közben eszre vehettem, a’ Positiókbúl 

igen kevés, vagy álhatatlan regulákat tsináltak; ’s valamint szeretik halomra rakni a’ 

consonánsokat a’ köz beszédben, úgy meg is kurtitják a’ syllabát a’ rövid vocalisnál fogva, 

akarmelly erös positio mellett is: de probáld bár énekelni az ollyan verset; olly izetlenül hangzik 

a’ leg szebb gondolat is, hogy mind szád nyelved füled tsaknem ki ficzamúl bele. 

 Illyen forma szabadságot kezdettek venni magok[na]k, a’ mi őltönkbeli magyar Poëtak is, 

midön a’ vég betűk[ne]k regulázásánál, és nemelly Deák vagy Görög hagyomásoknál fogva, ezzel 

a’ közönseges és eredeti törvennyel ellenkezö regulákat szabtak a’ magyar Prosodianak: ezek 

adtak alkalmatosságot nekem is ezen különösebb jegyzésekre: 

[144] 

[b,] A’ hol muta és liqvida van egymás után, híjjaba erőltetem én azt, deák formára kedvem szerént 

meg-röviditeni, mint Nagy Janos udvari Kátójában: Tavolyrúl sem elég, hogy az elméd’ éle szikrát 

hány. és; a’ ki eszével bír, tartani szokta zablán. vagy, nagy méltóságú kegyes Ur az, ’s tündöklik 

ott is; ’s mint Szabo David: Záporként az otromba kövek, ’s ámbátor az udvas: mert a’ ki mondás, 

minden én erőlködésem, és szabott Törvényem ellen is hosszasan esik. – Hanem tsak ugyan van 

egy ollyan eset, a’ mellyben a’ muta es liqvida, minden fül sértes nélkűl tsinál valamelly Poëtica 

licentiát, t: i: mikor egyik szó rövid vocalison végződik, a’ másik pedig utánna két consonanson, 

mután és liqvidan kezdődik; mint tromfra tromfot adott, jó fél pentameter, posterior longa, a’ 

következő tr miatt; de ez is: ellen tromfol, jó Adonicus, nem érzi a’ nyelvem az erőltetést, ha az 

ellene’ vég betüjét roviden ejtem. Egyébarant 

                                                             
 <és ki tudja, hát ha a’ Deak muta es liqvida ancepsnek is ott az eredete, hogy ez per Dialectum tsak az antecedens 

vég rövid vocalist tsinálta ancepsnek, ’s azután a’ közepinn is adoptálták a’ szónak.> 
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 c, A’ magyarnál nem tsak a szó közepén lévő két vagy több consonans tsinal positiót, ’s 

nem is tsak az, a’ mit a’ Deák artificialis positionak nevez, mikor egyik szó’ véginn és a’ másiknak 

elején öszve jön két consonans, hanem az is Positio, ha akarmelly rövid vég vocalissal a’ következő 

szóban két vagy több consonans jön öszve; melly leg inkább a’ czigány ’s-el szokott meg történni, 

mivel két consonanson másként nem is igen, hanem tsak mután és liqvidán kezdődhetik a’ magyar 

szó. – Nem akarok törvény tévő lenni; tsak magamnak szabtam regulát a’ Természetbül; de 

probálja bár akarki scandálni ezt az Udvari Káto’ pentamaterjét; Hirleli ’s szegyennel benne 

maradni talál, vagy Szabonál: Farkas elő rándúl fenekedve ’s rekeszre találván; a’ fül maga meg-

mutatja, hogy vagy erőltetve rövidíttetik a’ li és ve hang, vagy ki kell onnan rekeszteni a’ czigány 

’s-et. hanem meg. kell jegyezni, hogy 

 d, A’ melly betűket a’ magyar, vagy vékonyítás vagy lágyítás kedvéért, két betűvel ir, de 

tsak egynek mond, mint sz, ts, tz, cs cz, ly, ny, ty, azok mind magános egyes consonansok, és 

magokb[an] hosszú hangot soha sem tsinálnak: nints az a’ természetek, a’melly a’ Deák Litera 

duplexnek; ellenben az x. mellyet ugyan eredeti magyar szóban nem is tudok, noha tsak egy betű, 

de a’ ki mondásban mint kettö k és s hangzik, és a’ syllabát is hosszúvá teszi mint Xerxes pixis. – 

Dy[ph]tongussa sints a’ magyarnak; az ő és ű simplex vocalis, és <a’ ki> accentus nélkül 

mindenkor rövid. 

 e, az a’ vezető szótska a’ magyarnál mindenkor longa; az pedig rövid, a’ barom prima 

longa, az ember rövid, ’s mindeniknek magában van az eredeti oka; mert az a’ t mindenkor 

consonáns előtt irjuk, és eppen azert jeleljük meg egy rántással, mert ott z-nek kellene lenni, melly 

helyett a’ következő consonanst kettőztetjük-meg, a’ ki mondásban; ellenben a’ hol vocalis 

következik az-al élünk, mellynek mivel accentussa nints, természettel rövid, nem jó hát ez 

Szabónal: Kong az harang szomorú szóval leczkére Deákot, sem ez, A’ tollas sereg ott fellyül jár 

és [kek?] a’vagy fát. Nints is, tudtomra más syllaba, a’ melly az a’ miatt meg-ne hosszabbodna, 

mint a’ hol hova honnan. a’hova ahol a’honnan 

[145] 

mind meg-rövidithetem az első syllabát erőltetés nélkűl, és enne[k] nem a’ h az oka (: mint majd 

alább:) mert a’ harang, a’ halott, valóság[os?] longa az első; a’ fül a’ bizonyság hogy meg-van 

nyomva és kettöztetve a’ h; az sem oka, hogy talán a’ p[rae]positiókra nem terjedne ki ennek az a’ 

nak hosszúsága, hanem tsak a’ nomenekre, mivel a’ vezetö szótska nomeneket illet, mert a’ miatt, 

a’ mellett szint úgy longa, hanem annak kell okának lenni, mert ez a’ hol, honnan, hova, in 

compositione gyakran el veszti a’ h t, és igy ebben a’ szóban már nem mint valósagos consonanst, 

hanem mint felesleg való vagy leg alább elidálható betüt úgy gondolhatni: és az a’-t ugy mintha 

az volna; máshonnan, mondjuk másunnan, mashova, masuvá, máshol, masutt. En hát a’ h betűt, 

egyébaránt valóságos, és erős consonansnak tartván is a’ hoz a’ közönseges Regulához tartom 

magamat, hogy az a’ a’ h elött is mindenkor longa, ha in pronunciatione meg-nyomatik. – van 

nekünk ollyan ki rugható h betünk másutt is, de ollyankor nem is hangzik a’ ki mondásban, ha 

szinte ki irodik is: Farkas is ugy juh lehet, szert ha juh bőrre tehet, jó pentameter; de bár vigyazz 
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rá, az l és b betű előtt nem is hangzik itt a’ h, mikor olvassuk: hanem mintha tsak igy volna irva: 

Farkas is ugy ju lehet, szert ha ju bőrre tehet. és igy ez az elisiora tartozik – és még a’ vezeték 

nevek után szükségtelenül rakatni szokott sok h – A’ mit az a’ rúl mondtam, azt kell érteni az e’ 

rűl is. 

 f. ban, ben, mindenkor longa, noha tsak egy n-el irodik propter compendium: ’s talán azért 

sürgették némellyek ez elött 25 ’s 30 esztendővel hogy tsak egy n-el irodjon, mivel szerettek vólna 

belöle anceps syllabát tsinálni; de ha szinte fél n-nel irom is kettősen hangzik biz az a’ ki 

mondásban, és igy longa. Mindig mosolyogva olvasom a’ Szabó Dávid’ erőlködesit, hogy a’ hol 

a’ ban ben-bül, és azon, ezenbűl is positiót akar tsinálni, kettösen irja; egyébütt pedig a’ hol 

consonans követi, tsak e[g]gyesen. Adám is nagy ijedtébenn, és szive meg esvén; és ellenben: 

Hátra kereng, ’s már egy helyben rettentve lebegvén. – Illyen az egy is. 

 g. A’ vég vocalist, más szóban elől következő vocalis miatt a’ magyar ki nem hagyja a’ 

beszedben; azért az Elisio illetlen a’ Poëtának, (:mint a’ Szabó Dávid’ alagyájiban: Menj hamar és 

László szine elejébe kerülj, kár hogy inkabb nem eleibe:) hanem ha az ollyan szókban, a’ mellyek 

a’ köz beszédben is, valamelly vagy szokott kurtitás, vagy Pásztori ’s néha konyha Dialectus 

szerént meg engedik azt a’ ki rúgást; de a’ mikor a’ ki rugott betű ki sem iródik, hanem meg 

jeleltetik mint régen a’ Görögöknél, Illyenek a’ tudnillik, ViceSpány vagy Vicz’ Ispány, gazd’ 

Asszony, kurv’ anyja, söt még abban a’ Magyar atticaban is Debreczenben, a’ gazd’ Uram. igy 

már jó Szabónál: Tudnillik jövevény vendég, mikor a’ l[i?]get öblét; és Nagy Janosnal: Evvel 

nyerte hogy ő bátor fiatalka Vicz’ Ispány – Ellenben 

 h, A’ h betű a’ magyarnál nem lehellés, mémelly igen keveset ki vevén, a’ hol a’ h a’ köz 

beszédb[en] sem mondatik ki hanggal, mint fellyebb irtam a’ juhrúl és a’ nevek’ veg h jirul: de 

egyebaránt, a’ hol a’ h ki mondatik, ott valósagos erős consonans, és mas consonanssal positiót 

[146] 

tsinál; Szabó Dávid Miltonjában; nagy vétket, melly motskos halált árasztva fejünkre, az os a’ 

következő h val ugy meg van nyomva, hogy híjjában erőlködöm röviden scandalni, mert a’ fül 

másképpen parantsolja. 

 i, Anceps syllabákat a’ magyarnál a’ többféle Dialectusok tsináltak, és eredet szerént más 

nem is. Egyik vidéken sokszor rövid az, a’ mi másutt hosszú. Szívem túl a’ tiszán prior longa 

nálunk pedig rövid, tyúk Debrecenben hosszú, nálunk jobbára tiknak mondják és rövid; abból 

ebböl, Debreczenben posterior accentusos hosszú; túl a’ Dunán uval és üvel pronunciálják és 

többnyire accentus nelkül abbul ebbül; menj haza mentül elébb nalunk jó fél pentameter, hatul ütő 

bot jó adonicus; holott mind a’ mentül, mind a’ hátúl az országnak több részeiben hosszú. Ide 

tartoznak az illyenek is részében media longa resziben brevis, nevét, nevit szürét, szürit, képét, 

képit, ’s más többek, a’ miket fellyebb a 3dik personára meg jegyzettem. 
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 Ide teszek Mustráúl egy versezetet, mellyet az én Kazinczÿmnak Keresztes Bálintjára, vagy 

is annak Tornai Margithoz írt enekjére, Fekete szemü szép Hölgyetske’. ’s a’ t 14a 8br[is] 1789. 

válaszkeppen irtam, hogy ezen ki jegyzett törvényekre, mellyekb[en] némelly Magyar Poëtáinkal 

[!] meg nem e[g]gyezek példát mutassak, és vélekedesemet az a’hoz értőknek Krisissire 

egyszersmind ki tegyem: mert valamint a’ Dictatort nem halgathatom, ugy [aütos epha?] lenni 

magam sem akarok. 

Élsz hát én örömöm ! ’s én4 kedves Pasztorom! a’ ki 

Még az arany kertben ’s a’ t - - - 

- - - - - - - - - 

En pedig e’ gyönyörű Lelkem kedveltte5 vidéken 

Hol tán még maga is szállást választna magának 

A’ vidám Erató, érzekeny6 ’s hajdan enyegő[!] 

Kedvemet, egy szomorú temető ház forma szobáb[an] 

Tömlöczözöm: Marshoz Belgrádra siettetem innen 

Kalliopét; hadi kürtjeivel tova tőlem el űzöm 

Bellonát sőt félre rakom, tüzes Uraniamnak 

Öblös üveg szemeit; komoran be7 takarva homályos 

Ablakomat sárgás fátyollal, az Eliziumban 

Zőld fa levél árnyékok alatt, a’ nema ligetben 

Satorozó Plato, Leibnicz Loeb, jarva tanító 

Eles Aristoteles, ’s más több új, ’s hajdani bőltsek 

Lelkeiket kérdőre szedem, ’s melly szenderedés közt 

Faggatom, ugy van e most, a’ mint ők hittek, az élet? 

 Még ragyogott eleven sugárt eregetve szemébül 

A’ tüzes arczulatú Titán, de homalyba takarták 

Házamat ablakomon a’ Karpitok8: el vonom én is 

a’ fátyolt, és udvaromon a’ mályva viraggal 

s szürke üröm9 fűvel tarkált zöld gyepre tekintvén 

meg latom rajtok kettős kéményemet,és a 

Ház fedelit, mint terjed egész’ a’ kertig az árnyék? 

Fel nyitom ajtómat ’s amaz10 alkonyodási sarokra 

                                                             
4 [Horváth jegyzetei eredetileg a bal margón szerepelnek (r és v egyaránt), visszaadásukra a csillaggal jelölt Pálóczi-

féle lábjegyzetektől eltérő számozott lábjegyzet alkalmazása tűnt a legjobb megoldásnak. (M.G.) Horváth jegyzete:] 

örömöm ’s én: positio a’ czigány s-el. 
5 Lelkem-kedveltte, ollyan forma mint Isten adta, eb neveltte, duplex t, mert 3a persona pro kedveltje; de egyeb arant 

is nem p[rae]teritum Indicativi kedvelt, hanem Particip. kedvellett vagy kedveltt. 
6 Erató érzekeny, nints elisio, juxta reg g. 
7 be accentus nélkül, TulaDunai [!] Dialectus, és rövid reg i, 
8 ablakomon a’ karpitok, egy n-el irom compendium kedvéért; de ha mondom ket n-el hangzik, ugy ebben is, 

udvaromon a’ mályva. reg f, az a’ vezetö szó pedig longa. 
9 szürke üröm, nints elisio. reg g. 
10 ajtomat ’s amaz, positio reg c. 
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Forditom szememet hol11 gyenge szerelmek, enyelgö 

Szárny-hegyeken emelik12 fejeket, repdesve ki nyulytják 

Karjaikat hogy majd ha botsátkozik angyali szárnyján 

[147] 

Hesperus el fogják, és lágy kebelekbe fogadják 

Nézem, mert eleven szinnel rajzolja Hazámnak 

Tengere, mint állnak tüzes oszlopok ott az ezüst szin 

Víz tetején, ? hajtat Fébus nyargalva, kaput nyit 

Oczeán, és éjjelre setét kamarába fogadja. 

 Oh gyönyörű Balaton! ki13 mesés kepzésimet igy le- 

Festegeted, ’s a’ mit régen magyaráznak Atyáink, 

A’ tüzet ezt a’ tűzszekeret tengerbe meríted! 

Ekkor el andalodám - - - - - 

- - - - - 

- - a’ Jordán folyamatja rekeszti Keresztest 

Távoly Tornátúl; élttét rettenti Pogány kard, 

’S még Margitja felé Magnesként vonja Hazája 

A’ várt győzödelem koszorú tsalogatja reményjét. 

Úgy-de talál Erató sebjének Flastromot és bús 

Andalgássi között meg tsalja Keresztes’ unalmit 

Es haza vagyásit Tornáig ereszti, repűlő 

Szárnyakat ád, Balint’ testtét14 fetskére tseréli; 

Estve midön Margit nyoszolyába feküdt be15 botsátja 

A’ vont kárpit alá, ’s hajnalba’16 mikor maga Himen 

Szokta ki nyitni szemét, a’ fetske fel ébred, el űzi 

Töle is17 a’ kupidóra törő bajtarsat az álmat. 

Gyenge tapintással mint Balint’ újjai futkos 

A’ puha paplan alatt, mellyjérül felre vonitja 

Kendőjét, ideig szemeit hizlalja fejéren 

Domborodott tsetsein; ’s azután mint tsókola Bálint, 

Meg tsipi18 bimbóját a’ fetske is – oh Erato! hát 

                                                             
11 szememet hol positio a’ h val, reg h. 

 karjaikat hogy hasonló 
12 hegyeken’ emelik longa reg f, 
13 Balaton ki, pro melly, Túl a’ Dunai Dialectus és a’ 16dik százban közönseges 
14 testtét, test, testem, tested, testte, pro testje. 
15 be accentus nélkül brevis 
16 hajnalba’ pro hajnalban a’ vers miatt 
17 töle is nints elisio, reg g. 
18 tsipi, prior brevis, accentus nélkűl, Tul a’ Dunai Dialectus Tiszántúl tsípi, accentusos. 
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Igy hoz e szárnyaidon a’ számkivetésbe Keresztes 

Tornárúl örömöt? ’s hát igy lop e néha maganak 

A’ gondtúl szabadúlt képzésivel, a’ szerelembül 

Kőlt öröm, egy kis időt,? Söt igy tud e leg tetemessebb19 

Búján Bálintnak, távolyra segiteni Margit? 

Jer velem, én Eratóm! etc - - - - 

- - - - - - - - 

Ismeri Geszneredet, ’s a’ zőld erdőbe’20 Kazinczit 

Képzeli a’ hajadon21 Dafnéval enyelgeni, érzi 

A’ gyönyörűsegek’ ’s természet’ szűltte szerelmek’ 

Artatlan nemeit, sőt néha Urania nélkül 

Nézi az ég’ tüzeit, ’s ugy képzeli mint tsupa szépet. 

- - - - - - - - 

 Még igy búslakodom, lágy lengedezés jön az égnek 

Hajnali sarka felűl, ’s annak szárnyjára fel ülvén 

Uraniám, így szól tsendessen sugva fülembe: 

Már Erató el ment, én is megyek, engedek utat 

Gondolatidnak azon titkokba bolyongani kik közt22 

Jartatod elmedet ’s a’t. - - - - - - 

- - - - - 

Már el tűnt látom nyomait, szaga messze meg érzik 

’S ambroziát tsepeget23 sugárzó szárnyja hegyérül;24 

Már a’ fellegeken lebeg, és tüz fátyola meg is 

Csillog az ablakomon, mar el takará deli fenyjét 

Egy felleg! ! - - - 

[148] 

 Nem tudom mi kénszerit még ezt az egyet ide irni: hogy valamint a’ Poësist valaha, annak 

teremtéskori evolutiojakor az éneklés szűlte, ugy az eredeti természet ellen való hiba az enek 

tsinalásban a’ hang mertékeket nem observálni, és a’ nota’ tactussaihoz nem alkalmaztatni: 

Vírgiliusnak ezt a’ versét Aen L VI. v[ersus?] 645. Nec non Threicius longa cum veste sacerdos, 

obloqvitur numeris septem discrimina vocum, én valósagos accompagnirozásra magyarázom; 

                                                             
19 tetemessebb ez is Dialectus, mert elég vólna egy s-el tetemesebb. 
20 erdőbe, licentia,mert törvény szerént erdöben vólna, mivel qvi[s?] in loco. – Erdöbe akkor jó ha bele megyek az 

erdöbe, motus in locum 
21 Kepzeli a’ hajadon; itt is az a’ longa a’ sz miatt, mert nints zje reg e, pelda a’ nem elidalásra is és ugyan azon 
sorban enyelgeni érzi. 
22 kik közt, pro mellyek közt, TulaDunai Dialectus,; néha talán nem is lehet máskepp’, mint, Kit aratunk, kit nem. 

hajdan Komjati, Szekely Bejthe Melius, szeltire éltek vele: még a’ Sz. Irás textusait is ugy citalja, a’ ki nagy 

tsudalatos jegy vala. 
23 tsepeget, tsináltató forma 3dik persona. 
24 hegyerűl, az én regulám szerént nem jó, hanem licentia, mert vagy hegyirűl, vagy hegyjérül. 



295 
 

akarmint értse am Servius és Fulgentius, közelebb jart Cerda a’ gyökeres értelemhez. A Deákok’ 

Distikonjai Sapphicussai, söt Hexameterjei is valaha Enek Tactusok voltak. Orpheus es Musaeus 

meg kissebb, rövidebb Enek=sorokra irtak; Homerus pedig ki egyébaránt Enekes vólt, kezdte a’ 

<Poësist> [fölötte:] Hexametert narrativa Poësisre alkalmaztatni. – Hogy mi most szorossan 

azokhoz a’ régi mértékekhez ragaszkodjunk, nem is vagyunk vele kéntelenek ’s ugy tetszik 

szégyen is. Kivált az Ódákat és Elegiakat miért ne irhatnank a’ Divatjában lévő Enekek’ musika 

tactussaira? Egy Genie nemet Poëtátúl azt tanúltam hogy elébb verset irjon az ember, maga kényje, 

’s kedve szerént választandó vagy újra tsinálandó metrumra, a’ millyent a’ materia leg jobban 

kiván; és úgy tsináljon osztán neki ariat; de meg kell jegyezni, hogy ő virtuosus musicus is vólt: 

En hát meg fordítom: A’ kedvesebb, és meg szokottabb ariakra, a’ mellyek a’ materiahoz leg-

alkalmatosabbak, irjunk verseket, de ne czernával mérjük; ne tsak a’ syllabák számát observáljuk, 

hanem hang-mértékkel nyomjuk-ki a’ musicalis Tactust; Ha a’ gyermek Poëtát, elébb minden 

metrumnak valamelly notájára tanitanánk meg, ’s arra tactus szerént tanitanánk verset írni; eszre 

se venné mikor meg tanúlna Hexametert, Pentametert, ’s minden mast tsinálni. Azomban, az 

tagadhatatlan, hogy az Enekben a’ kötött beszédnek sokkal nagyobb a’ szabadsága, több a’ 

licentiája: ott már a’ nemetek’ némelly anomaliájinak is könnyebben adnék helyet, mint a’ régi 

p[rae]scriptus vers sorok’ mértékjeiben: leg-alább rövid syllabát el-vettve lehet a’ hosszú Tactusra 

is ejteni: ’s némelly gyenge positókat (: tsak ne accentusosokat:) rövid tactusra: Azzal én sem 

merek ditsekedni hogy a’ musicalis Tactust szorossan observálnám az énekeimben, de alig is 

tudnának reá verni bottal is, hogy ollyan ariára verset írjak, a’ mellynek tactussát nem tudom. 

Mennyi szabadságot veszek pedig magamnak? (: lehet hogy ha erre az eredeti Törvényre többen 

vagy mindnyájan ügyelnénk, én is kevesebbet vennék; ez az egynehány pelda meg mutatja: 

 Darab Enek, erre a’ notara (: [Kozorara?]:) 

[a mondott metrum:] -ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗᴗ|-ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗᴗ|-ᴗᴗ-ᴗ|-ᴗᴗ-ᴗ|-ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗᴗ|-ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗᴗ:|: 

Fut Eneas noha kéri Didó, Már vak is és siket is Kupido, 

 ’S kinek örökre, Boldog idökre 

 Karjai közt fel ajánlta szivet, Az unalom odahagyta szivét :/: 

Oh! Ti Amor’ hitető szavai! Csalfa cziterea’ madarai! 

 Hol, hova tüntök? merre repültök? 

 Ellenetek se kalitka se tőr, Szárnyatok fát vasat egyre ki tör :/: 

Erre a’ Parisi halálos Marsra -ᴗ-ᴗ|-ᴗ-ᴗ|-ᴗ-ᴗ|-ᴗᴗ 

Rab. Csendesedj, ne <vonj> háborogj, ne vonj fejedre is tüzet, 

 El Ferenczem, én helyettem a’ ki fog veled kezet; 

 Majd ha vérbe bé keverve testemet, Te sir verem! 

 Rakva lészel új növéssel, ez mag új magot terem25 

                                                             
25 Aen L. III. [?] 22. Forte fuit juxta tumulas - - - - Alter et alterius seqvitur de cortice sangvis - - - nam Polidorus 

ego etc 
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[149] 

Mátka Menj tehát Te, hiv ’s nemes, de özvegyet hagyott Jegyes! 

 Mennybe lészen új ’s egésszen égi kintsed, oh Kegyes! 

 ’s bár ha véredet kezére birta egy Erős, tegye, 

 Nints hatalma, hogy jutalmadat kezedbül el-vegye. 

arra a’ Karátsoni ariára: Angyali sereg ’ a’ t. – mellynek Tactussa keveset külömböz a’ Sapphico 

Adonicus versezet’ mértékjétül, az én új Enekes könyvemben van hasonló alkalmatosságra egész 

Enek. Probálja akarki, ha nem könnyebb e ezt, mint ama régi tactustalant énekelni? 

 2, Őtet idvezlik az Egek lakossi, Az ártatlanság’ örökös sorsossi, 

 örvendnek és Innepeket hirdetnek, A’ születettnek 

 Nekem is ’s a’ t. 

 [5?], Az Asszony’ magvát meg-igérte régen, ’s annak győzedelmit az ellensegen 

 Jesus volt igérve, az Ur fogadta, ’s im meg is adta. 

 6. Isten emberré született, halandó Testet őltözött fel az imádandó, 

 Az egek földi születést rendelnek Immanuelnek. 

 8 Szent igaz Isten Te ki büntetetlen nem hagyod a’ bünt, hanem az e[g]gyetlen 

 Egy fiad’ verébül is elő kéred, ’s bérit ki méred. 

 9. En is bűnös a’ gonosz utra tertem, Im! de a’ kezes meg adózott értem, 

 Tégy részessé Istenem az érdemben, Es kegyelemben. 

 10. Romlottságomnak ösi terhét vedd-el, Szamtalan tett büneimet engedd-el, 

 Tégy menybe’ mellyett kezesem közössé Tétt, örökössé. 

pag 66 A’ Többit akkorra hagyván, mikor elébb a’ forma táblátskákat <által> [fölötte:] elö adtam 

Futurum helyett Perfectum – németizmus – pro, minekutánna elő adom, vagy fogom adni; 

Egesszen ellenkező a’ ’Sidóval Genes 2: 1. consummabuntur mellyet mi p[rae]teritumb[an] 

fordítunk consumati sunt. De ezt is tsak hosenparodo hozom fel mert a’ mint mondám orientalista 

nem vagyok, de nem is akarok a’ magyar szónak ’Sidó Rámára.szabni törvényt. 

pag [eadem?] No 4. Ez a’ Regula tsak akkor áll, ha a’ tatik tetik, passiva terminatiót canonizáljuk, 

melly még eddig vagy tsináltató formát jelent, vagy leg alább ezt, amavval confundálja. 

pag 67. No 6. a.b.c. – erre ad pag 57. szollottam fellyebb. 

pag 69. várók, verők, a’ beszéd közi idö első meg hatarozott personájab[an], ugy a’ kötö, és kivánó 

mód’ félig multjáb[an], tsak a’ túl a’ Tiszai vagy talán tsak Erdélyi Dialectusb[an] ismeretes; pedig 

bár lehetne közönségesíteni. 

pag 74. eszem, Tés formában – lehet: de minek? az országnak nagyobb résziben tsak esz, meg esz 

a’ farkas – ha pedig eszen van, úgy van teszen is, Urrá tészen teged. 

pag 76. No 12. Hibázom, mondjuk széltére, hibazok helyett is. 

pag 77. b. Igen jó meg jegyzés. 

 [?] c. En tsak két számra külömböztetem. (: <M> a’ jés vég betük közül a’ k ki maradt, van 

pedig rakom, rakja :) A Him Vocalisok, nem tsak az a <hanem> minden betű után közönségesen 

fel veszik a’jet, tsak a’ z, es s, következés képpen az sz is melly az s-nek vekonyabb neme, 

kettöztetödnek meg, és nem tsak az a, után, mert van hozza huzza. – Lásd fellyebb bővebben 
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pag 79. Ha az atom, etem állandóssan be vevödik Passiva formának, ugy Szent a’ Regula; de én 

még eddig tartok a’ keveredéstül. 

pag 92. Asok assz, rázok rázsz, lesek lessz, ha tisztán akarom ki mondani egy 

[150] 

tseppel sem könnyebb ki mondás mint nekem vólna a’ rázja, mászja; mellynek j betüjét a’ szebb 

hang’ kedvéért kettőzött veg betűkkel szoktuk fel cserélni[!]; a’ minthogy magyarország[na]k 

nagyobb resziben nem is ragaszkodnak az illyen nehéz ki mondású igékb[en] az sz vég betűhöz, 

hanem mondják ásol, rázol, lesel, ’mit lesel? rosszúl ásol <?> fel mászol e? hová nézel? ’s a’ t. 

pag 93. Lát ki vétetik; látott, láttam, nem látottam Ez nem exceptio hanem contractio; a’ tsinosabb 

Dialectusokban tsak egy nehány van illyen, hagyott hagytam, lopott, loptam: de már a’ Somogyi 

beszédben sok: mert itt mondják az ütöttem helyett üttem, sütöttem süttem, futottam, futtam, 

kötöttem, köttem: Sőt az okor viz mellett, az Unitariusok’ magyar országi leg utólsó fészkiben az 

illyen contractio miatt tsudálatos ki mondások is esnek. – Irtok, (melly Erdelyben ugy tetszik ortok, 

a’ főldet az eleven fákbúl, tsalitbúl, tsepétébül tisztitom, azokat belűle ki vágom, ki fejtem, ’s a’ 

földet szánthatóvá vagy kapálhatóvá teszem:) infinit[ivusban] irtani; elébb a’ két első betűt tserélik 

által, rittani, az után öszve húzzák így rittni; és ad formam tertiae personae Infinitivi, pro irtania, 

rittnia, és j-vel rittnja; melly utóbb y-nal hangzik, ’s lesz belőle rittnya pro irtani. – ’s hát van e a’ 

hernyónak ennyi metamor[ph]osissa? 

pag 94. mejjessz, mejjeszt, nekem mellyessz, mellyeszt, - Erre itt renden kívül azt jegyzem meg 

hogy a’ ki a’ j és ly között az írásban, (:mert a’ ki mondásban igen egy formán hangzik:) az eredeti 

külömbséget meg akarja tartani, ’s el találni: annak okvetetlen kell ismerni a’ keményebb 

Dialectusokat: A’ mit túl a’ Dunán l-lel mondanak mint mellem pectus meum: az annak a’ jele 

hogy azt a’ tsinossabb lágy Dialectus nem j vel hanem ly-el írja és mondja; nem <mell> mejjem 

hát hanem mellyem, és a’ 3dik personában mellyje, nem mejjesztem hanem mellyesztem; nálunk 

pedig y nélkül mondják mellesztem. Melius is így irta hajdan az Apoc: 9: 4. tüzes mel-vasok – A’ 

túl a’ Dunai magyar a’ fel-bűl vagy a’ mint itt mondják fölbül, minden lágyítás nélkül tsinál föllebb, 

föllűl, a’ telibül telles, tellebb; azt már én nem p[rae]tendálom a’ Debreczeni és Erdélyi Magyartúl, 

hogy ő ezeket az l-eket meg ne lágyíttsa, és ha irhatja tsupa l-el ezeket, felőlem, felséges, fellengős 

telhetetlen, miért nem mondja ezt is tellebb, telles, fellebb; de azt már méltán hibának tarthatnám 

ha a’ lágyitó y betűt, j-vé változtatná; és a’ fellyebb tellyes tellyebb helyett igy irna: feljebb, tejjes, 

tejjebb: Szint ugy ha a’ hely helyett hejet írna; mert azt átaljában ugy tapasztalom; hogy a’ hol j-

nek kell lenni, ott a’ TransDanubiana Dialectus is j-ét mond<t> tejjel, fejjel, éjjel, szájjal, rajja, 

nem mondja tellel, fellel, éllel, szállal, ralla; ellenben veszély, foly, zugoly, dagály, pöröly l-el 

monda y nélkül, veszél, fol, zugol, dagál, pöröl, veszéllel, hadd follon; zugolba, dagálla, körölle.  

peg 99. el ugordják – minek oda az a’ d – miért nem, ugorják? 

pag 96 rabolya, perelye – ugy e? hogy eröltetés esik azzal az y-al; hiszen 
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[151] 

rabolya a’ fülnek bizonysága szerént rövid syllaba; melly pedig ebbe[n az] ertelemben, kettőztetett 

consonansú positiós syllaba, igazán igy: rabo[lja] perelje, ’s ugy hangzik a’ ki mondásban, mint 

a’ rabojja, perejje. és igy ha már y-al akarom irni, lenne rabollya, perellye. 

pag 97. aldatunk, aldattak, áldatnak. Ha már be vesszük azt a’ tsináltató formát passivának, nem 

áldattak, hanem aldattok. 

pag 102. A credo auctoritássára mit lehessen adni, már fellyebb mondtam: - most tsak azt hogy 

nem mind Deponens az, a’ mi ódik, és ődik-ben végződik: verem, verbero, veretem facio verberari, 

verődöm verberor, valoságos passiva. – sütöm asso, füttetem facio assari, sütődöm assor passiva: 

temetem sepelio, temettetem facio sepeliri, temetődöm sepelior. 

pag 103. Uszok – Ennek az uszoknak van ám meg-határozott formája is uszom, uszod, ussza. által 

uszom a’ vizet. De egyebarant is, ide már mint hatarozatlan formára a’ határozott terminatiok is 

nagyon indigenizaltattak, usol, uszik, usszál ússzék, usznál úsznék, széltire és talán gyakrabban 

mondatnak mint ussz, usz, usszon, uszna. 

pag 122, 123. Egy jó Grammaticat irni, egy hamar és egy személlyes embernek lehetetlen dolog - 

- - még nem született. Ez éppen annyit tesz röviden, mint a’ mit én fellyebb hosszabban meg-irtam. 

pag 128. Tilladetet azért hogy Adamot és a’ Patriarchákat Orjások[na]k állitotta, nekünk, a’ 

kik[ne]k Moses a’ Historicusunk, nem szabad ki nevetnünk. Ha nyolcz-kilencz száz esztendős 

emberek lehettek az özön viz előtt, miert nem oriások? annak a’ friss földnek, a’ mellynek 1656. 

esztendeig esső sem kellett, ˙(: essö pedig bizonyos hogy nem vólt ha szivárvány nem vólt, 

mellynek szereztetését a’ mi orthodoxussaink szerént magyarázni, valóságos eröltetésse a’ Moses 

szavainak:) tisztább, erőssebb, és használatossabb [Saecussainak?] kellett lenni, az ember’ eledele 

is természetibb vólt, és szerentséssebb lehetett a’ nutritia, sőt maga az emberi nem is nem fajzott-

el annyira mint már most. – Csak-hogy, van ebben a’ mai büszke nagy világban egy bizonyos 

secta; a’ melly a’ mostani emberi nyomnak, a’ régi felett való, mind elme, mind testbeli derékségét, 

bajnok modon szereti oltalmazni ’s a’ t - - Elmebelit is mondok – talán renden kívül – mert az 

nekem még jobban fáj, midőn némelly mai majmok, a’ régi Geniekkel ’s teremtő Lelkekkel 

vetekednek. Hány mathematicus van ma? a’ ki azt hiszi hogy ő többet tud a’ Geometriabúl 

Euclidesnél, vagy szebb Theoremát talál mint Pythagorás; kik pedig valaha majd a’ Lelkek’ 

országában Arkangyalok lesznek akkor, mikor a’ felettek héjjazó mostaniak, tsak bár Hottentotak. 

Archimedes üveg tükrökkel hajókat gyúlytott-fel; és mi mai nagy optico [Ph]ysicusok ehez olly 

keveset értünk, hogy az ő egész emlékezetit agyon hazudtolnánk ha egy két Büffon nem probálta 

vólna, jó, de amannál még is kevesebb successussal, 168 lapos tükrökkel, 34 ölnyire a’ fát meg 

gyulytani – 
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pag 137. Tünder Ilona – ott ugyan, a’ hol <Lysim> Lysimachus’ penzzeit lehet találni; semmi 

tsuda, ha a’ Görög Helenának is van emlékezeti: – 

[152] 

Annyit tündérkedett ő életéb[en], hogy ha a’ Traditio azt nem mondaná hogy Menelaus halála után, 

Helenát egy atyjafia Polixo, a’ Rhodusi Királyné fel akasztatta, azt is könnyen el-hinném hogy 

Dáciaban holt-meg: Azomban a’ Tündért meg sem derivalom a’ Tyndarusbúl; nem azért hogy 

Helena tsak Tyndarusnénak (: Ledának:) nem pedig Tyndarusnak Leányja vólt; mert hiszen 

valamint Castort és Polluxot, egyaránt Tyndarides-nek; Helenát is szinte ugy mondhatjuk 

Tyndaris-nak mint Clytemnestrát, ha nem egy tojásbúl lettek is: - hanem azért, mert még az sem 

bizonyos ha Helena, Ilona vólt e? ’s kivált azért, mert a’ Tündérnek van a’ magyarnál valóságos 

eredei gyökér szava, a’ tűn, tűnök, el-tűnök, ’s éppen az ollyan el-el-tűnő, hipp-hopp hírével járó 

Boszorkány Asszonyokat, vagy valóság helyett holmi valótlanságokat szemünkbe tűntető 

tudákosokat nevezünk Tündérek[ne]k; – hamarébb el hiszem azt, hogy valami Ponyatovszkÿ 

Krísztina forma boszorkányos Ilona, a’ kinek az akar kőltött, akar képzelt sugarlássai mellett, egy 

kis tudománykája is vólt; hallván vagy olvasván valamit a’ görög Helenárúl, annak vallotta magát: 

mert hiszen a’ nevek egyformaságábúl, sokan, még nagy emberek is tsináltak magoknak nemzet-

iz-lánczokat is Genealogiat: a’ kik pedig bizonyos datumokbúl alig tudnák annyira-fel, meg 

mutatni össeiket, mint egy Arabiai mén-ló. Ki tudja, ha ma a’ szegem Juhász Peternek, valami 

tekintetes rangra emelkedett maradéka vólna: rövidellvén magának a’ Meliusig nyúló nemzet-iz-

lánczot, ezt a’ praedicatumos nevet Juhász de Horhi, nem deriválná e a’ magyarok Hazájábúl 

Ihoriábúl? 

pag 154. Az Argirus historiáját úgy a’ mint faragatlan versekben elő adatik, Tót Pápai nevü néhai 

Diós Győri Predicator, előttem 1780 ban a’ chemiára magyarázta; és azt ollyan datumokkal, hogy 

én akkori gyermek fővel, mint a’ Chemiában is járatlan ember, nagy p[rae]judiciumot tsináltam 

magamnak, mind az öreg Pap, mind az ő magyarázássa felül. Való, hogy azon már mint egy 80 

esztendős ember, igen tudós, vagy leg alább a’ mint nevezik olvasott ember vólt: – A’ Görög 

nyelvet, és a’ Mathesist – a’ melly tudományokrúl én is bátrabban ítélhettem mint a’ chemiarúl – 

jól ertette; a’ Chemiára is sok segéd könyvvei vóltak, és olly be-ható explicativája, hogy abban 

sem lehetett őtet járatlannak ítélnem: hanem engem azzal ejtett nemü nemű vanitasrúl gyanúba, 

mivel magát Adeptusnak tartotta: mert neme ez is valamelly századonként elő fordúló nyavalyának 

(: mint, ollyan vólt ő előtte mint egy száz esztendővel az Adeptus Majer, és az Astrologus Anglus 

Lilly, két százzal a’ Franczia magicus Vieta :) De még is sokszor meg bántam; hogy az Argirus 

magyarázatját meg nem tartottam. – Kár ha az Atyjafiainál is meg nints, és sok szép könyvveivel 

együtt ez is el szélledt. 

 Tünder Ilonárul szólttam fellyebb ad pag 137. elebb mintsem ezt a’ lapot olvastam vólna. 

pag 162 A’ magyar országi Deli bába – Nem bába, hanem báb. Bábnak hivjuk a’ kis gyermekek’ 

játékját, mikor ők ruhábúl, fábúl vagy akar- 



300 
 

[153] 

mibül, kis gyermek’ vagy más akarmi formáját majmolják, [vagy mi?]nt a’ mézes kalács sütöket 

(:Szabó Dávid igy nevezi:) és árúlókat nál[unk] bábosnak nevezik. mert ollyas kis gyermekek[ne]k 

való játék formákat tsinálnak és árúlnak. Hogy tsupán tsak Deli vólna a’ Delibáb, azt nem 

mondhatnám mert tapasztaltam reggel, délbe és estve, egyaránt – talán hát nem is Déli, hanem 

Deli; a’ minthogy kell is ennek természeti okbúl nem tsak délben, hanem a’ napnak minden 

résszeiben látszani: maga a’ nap, reggel [fönt beszúrva:]es estve tsinál Delibabot, midön a’ tört 

sugarok a’ Horizon alúl fel emelik elébb mint valósággal fel-kél, és későbben mint le-megy – En 

a’ tisza mellyéki térségen sokszor; de leg gyakrabban és szebben a’ Balaton mellett tapasztaltam, 

mellynek ugyan mind a’ két mellyéke tele van hegyekkel, ’s azok miatt nem tsinálhat a’ Tó akkora 

síkot, mint a’ Tisza-mellyéki nagy térségek: de éppen azok a’ hegyek is, ha az ember víz szint nézi 

őket, gyakran a’ horizonrúl fel emelkedve, ’s a’ földtül mintegy el-válva látszanak. a’ tornyok 

pedig és a’ parton lévő magános épületek, különösen. – Ezt is hát, a’ változó sürűségü levegőkön, 

’s azok közé keveredett gőz-vizen által menő, és a’ miatt meg-törött sugárok okozzák; mert a’ 

levegő és viz külömböző mediumok lévén, a’ Dioptrica vagy anaclastica törvények szerént, meg 

törik a’ sugárt. – De ez a’ Delibáb sem nem fáta morgána, sem nem amaz americai jelenés; mert 

ezt ugyan a’ reflexus és nem a refractus sugarok tsinálják, és igy ez inkabb catoptricus jelenés; a’ 

fáta morgánát pedig alig-ha-nem az electricus folyadékok’ játéka nemzi; mint a’ hajok árbocz fáji 

körül sok féle formában meg jelenni szokott tüzeket, mellyeket valaha Helenának, ha egyesek, ha 

pedig kettőssek vóltak Castornak és Polluxnak hívtak, ma Szent Erazmusnak, vagy Ermusnak. 

pag 234 Dühözségnek – nem tudom, ha nyomtatáskori hiba e? vagy a’ szapora irás okozta? mert 

ez dühösség; a’ gyökér düh obsoletum, abbúl dühös –  

[ad?] magános állapotot. Itt igen helyessen; fellyebb sok helyen találok e’ munkában, személlyest 

magános helyett. 

pag 243. Kapuczán – kapiczán – nem magyar szó – nem azért jegyzem ezt-meg, mintha idegen 

szót költsönözni szabad ne vólna bizonyos esetekben, kivált ösi szomszédoktúl, ’s gyanítva 

atyafiaktúl, mert így ellenkezném magammal: hanem, hogy a’ magyarnál a’ ló és ahoz tartozó 

minden szerszámok, eredet szerént közönsegesek lévén, disztelen azokat más nyelven ejteni (: tsak 

hogy, hát ha a’ régi originalis magyarnak, mint a’ féle lora termett embernek ’s Centaurusok’ 

mássának, nem is vólt szüksége se kapiczánra, se török zablára; ha egyszer porázzal vagy 

pányvával ki foghatta a’ leg vadabb cződört is, és magát reá vethette:) mar pag 246. a’ Pankrutnak 

nem annyira vagyok ellene, mert ide kőltözött Apáink[na]k nem vólt mibül pankrutálni.  

pag 248. A’ többi ha kedvet fog találni másszor következik: Vajha következne mentül elébb! – de 

– vajha kedvet találna!! De – köszönjük biz azt a’ nagyon el-közönségesedett Románok[na]k, 

mellyek[ne]k azt a’ színt találták az Auctoraik, hogy kőltemény köntösben morál tanítódik alattok. 

és ugy neki szoktatták a’ közseget ’s kivált a’ fényesebb világot, hogy semmi erkőltsi tanitást be 

nem vehet, hanemha mesében. 
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[154] 

pag 254. Akkori Irás’ módjával szeretném látni a’ Lajos Kiraly Enekit; ha valósagos e vagy 

későbben kőltődött? – én a’ szerte villog[-]búl pag 254. és tsengpengettbül pag 255 gyanakszom 

hogy újabb. 

pag 259. Reménlek, mind a’ lágyitás, mind a’ gyökeres orthogra[ph]ia ? törvényjei ellen, mert 

remény-bül remenyl, remenylek. vagy ha más szamatú eu[ph]oniát keresünk, és az nyl-et restellyük 

ki hangoztatni: mondjuk hát inkább reméllek, mert a’ folyó beszédben jó formán igy hangzik.  

pag 255. Most már az egek meg adván – Nem rég kezdödött ez, a’ helyett a’ hajdani Pogány ki 

mondás helyett: az Istenek meg-adván, nem is érdemel hosszú életet. A’ Magyar igy mondja: adja 

Isten, adná Isten: nem adják az Egek, adnák az egek - - - 

 Szg NBajom 6a 9br 1809. 

Közölvén-ezen írásomat egy két a’hoz értö Barátommal: tettek reá nemelly jegyzéseket ugymint  

1o Hogy a’ hím vagy kan vers az, a’ melly consonanson végzi a’ sort, a’ nyőstény pedig vocalison 

– Meg vallom hogy egy darabig én is ebben a’ vélekedésb[en] vóltam, és valamellyik 

correspondensemnek, alig ha nem néhai Doctor Földinek (: a’ mint az adversariai jegyzéseim 

utasítnak:) irtam is ez eránt, minek utána azzal a’ német Poëta Barátommal, a’ ki ezt a’ Sexualis 

külömböztetést, tsak az egész és híjjános cadentiákra vitte, öszve nem e[g]gyezhettem: de minek-

utánna láttam, hogy a’ consonánsok[na]k és vocalisok[na]k, a’ cadentiákb[an] való alternálása, azt 

a’ szépséget, mellyet ebbűl a’ tserélgetésbűl várni lehetne, ki nem meriti; és ha az illyen akar melly 

állandós álternatió mellett, a’ végsö syllabák vocalissai egymás után több stro[ph]ákban, vagy 

mind kemények, vagy mind lágyok, meg-érzi a’ fül a’ mechanizmus’ disztelenségét, a’ leg szebb 

compositiokban is; e’ mellett pedig annak sem tudnám okát adni, miért tsinálna éppen a’ 

<vo>consonans kant, és a’ vocalis nyöstént, holott a’ consonansokban is vagynak lágyobbak és 

keményebbek mint a’ vocalisokban, arra vetemedtem, igen természeti okoskodás’ útján hogy a’ 

hang’ alternálást, és abbúl származó szépséget, egyedül a’ vocalisokban, a’ mellyek tsinálják a’ 

hangot is, keressem; és meg hagyvan a’ kan nevet a’ keményebbek[ne]k, a’ nyöstényt pedig a’ 

többek[ne]k, kannak nevezzem az a, o, u, vocalisos vég syllabát, a’ többit nyösténnek: ’s ki nem 

mondhatom mennyire örűltem, midőn láttam hogy az Erdélyi Társaság is éppen ezeket teszi hím 

vocalisok[na]k. – Ha tehát a’ syllabát a’ vocalis tsinálja, mert vocalis nélkül a’ consonanst sem 

mondhatom-ki, ellenben syllaba a’ vocalis magában is mínden consonans nélkül; a cadentiat pedig 

a’ vég syllabák teszik, és a’ cadentias verset a’ cadentia: meg maradok a’ mellett hogy a’ kan 

verset, az a o u vocalisos vég syllabák tsinálják. 

2o Hogy a’ Szivárvány az özönviz elött is vólt, és azt az Isten noënak, nem mint valamelly új 

tüneményt vagy teremtést, hanem tsak mint szövetség’ jelét de már az elött is a’ maga nemében 
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meg voltat p[rae]existenst, úgy adta: - Nem vólt ugyan czélom ebben a’ parenthesisb[en] textust 

magyarázni: de olvassa meg bár akarki a’ Moses’ elsö adását 

[155] 

Genes 9: v[ersus?] 12, 13, 14, 15, 16, 17. meg-látja hogy Moses úgy irja le a’ szivárvány[t] mint 

újjat, és még az előtt soha sem látszottat. Söt ve[rs?] 14. az lévén hogy mikor felhökkel az eget bé 

fedezem a’ főld felett; ennek az az értelme, hogy az elött tsak sürű harmat vólt főld szint, ’s ott vólt 

ha vólt természeti értelemb[en] a’ szivárvány; ezután már felhők lesznek, és azokba helyheztetem 

az én ivemet; mert már azokban az optica törvények szerént iv formában fog látszani a’ szivárvány: 

t: i: az özön vizi elsö szakadáskor a’ nagy sürűség miatt nem tsinálhattak a’ sugárok látható 

szivárványt, de már az ezután nem lessz, és igy minden esözéskor vagy után bizonyos 

helyheztetésekbül szivarványt lehet latni 

3o Hogy miert küszöböltem ki az elsöbb birodalmak közűl Egyiptomot? Nem küszöböltem biz én, 

hanem tsak azt mondtam, hogy Görög Ország az alatt míg a’ ’Sidók Egyiptomban bujdostak, 

Egyiptomnak Isteneket is adott. Nimróddal egy idejűnek tsak nem tehettem; mert a’ mi 

Historicusunk őtet leg elsőnek teszi; hogy utánna tsak hamar Egyiptomban is ország állott fel, és 

a’ Nimród peldájára egy akar Athotis, akar Anubis, hatalmassá és Kirallyá söt Istenné lehetett, én 

azt könnyen el hiszem; de a’ sok mesék sokkal további bizonytalanságba tartják az Egyiptomi 

országnak valósagos elejét, mint mar az <Argivus> Argusi Görögökét, és tsak ugyan ezeket az 

országokat én nem egymással, hanem a’ ’Sidó nemzettel hasonlitottam öszve. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

[156] 

 

81. Bajom 21-e (7-br.) szept. 1806. Kazinczy siratja Iphigeniáját. 

Ifigenia válik-e tőlem? El tűn amaz Angyal előlem? 

Kinek élte rövid idejében, Rengtünk az öröm kebelében. 

Ez az édes, ez élet, ez a’ kints, Keserű már már elaludt, nints. 

El hunyt szemem’ egy Szeme Fénye, Eltünt kegyes Atyja reményje. 

Oda lettem, el éltem időmet, Le veré – ‘s melly kis test erőmet 

A’mit ha tsak akkora lenne, Marpessusi szikla se tenne. 

Most érzem az élet’ unalmát, A’ nints-nek is arra hatalmát, 

Hogy emésszen, szivet epesszen, Hogy örök siralomba rekesszen. 

Hogy Atyának lenni mi légyen, Hogy epedni ‘s sirni se szégyen 

Hogy tán Demokrit’ atya nem vólt, nem volt se kis angyala, sem hólt, 

Én víg – ‘s az öröm fia vóltam, de ma sírni, ‘s tsak ma tanultam, 

Ifigenia néked örültem, ‘s minden szomorú ma körültem. 

Nem örülök az emberi nemnek, Az egész fold puszta szememnek 
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Ha mi víg van, előlem az is fut: Regmecz, maga Széphalom is rút. 

Ébredj Ifigénia! Kelj fel, örök álmodat akkorig űzd el, 

Míg szemmel látva megérted, hogy Atyád bús ‘s könyvez is érted. 

Te valál örömöm nyugodalma: ‘S Ifigenia néma hatalma 

Azt halni sietteti, veszti Maga sírhalmába rekeszti. 

Oh elmegyek ott lakom én is, Itt senki tsalárd örömén is 

Örömöt, kedvet se mit ollyat építeni nem fogok ujjat. 

Óh nem – ‘s ez az én igaz Én-em Szikrája kis Én Ifigénem 

Meghalhat-e? nem: De mivé lett? Aluszik, -- hát álom az élet. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[157] 

82. 1800. az Insurgens Rablas 

[Kotta.] 

Rajta polgár! a’ szabadság  

Itt van, egy erös igazság  

emberiti a’ rab barmot, 

üzve-dulva lánczot jármat,  

izre-porra ront. 

Botra, fejszére, villára,  

egyet se hagyj virradtára  

a’ki bir nemes jószágot 

aki veres, ‘s kék nadrágot  

vagy bugyogót vont. 

Pagnétom ellenállókat  

Öl, globitsom nyit ajtókat 

öreg fejszém lakatokat  

Üt le, likat bont. 

Puska szóra kap karóra, 

kap jó borra, hat hordóra, 

aki ma nemes vért ont. 

Gombja bomlik a’ kötélnek,  

kit dagáljja sok kevéllynek  

a’ nyakadra font. 

 

Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben jelent meg: Puskaszóra, kapj karóra címmel, ÖÉ-ben a tizenötödik 

sor: Puskaszóra, kapj karóra. 

83. a’ nemesség futó marsa – nota A’ nap kerül 
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Hajnal derűl – de felszélrül mely halálos óra tseng!  

Puska pattan, ajtó csattan, bot zörög, kard peng. 

Kapsza nemes paripára, ’Soldosink jöttek portára, 

hallod-e mint zeng? 

Ezer pagnétos puskátúl, s két ezer paraszt lármátúl 

Zúg a Helység, harsog az ég, s még a Főld is reng. 

Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben megjelent, Fut a nemes címmel. Utolsó sor az ÖÉ-ben: Harsog az 

ég, zúg a helység, s még a főld is remeg. 

84. Austerlitz 1805 

[kotta] 

Megverem, megverem, fegyverét is a fejére tördelem! 

Vakmerő kis erő, - oh de gyenge még kikötni énvelem; 

Üldözöm! - honyig űzöm, - öldözöm, majd megérzi fegyverem, 

táborát is elnyerem; 

Azt a fényt, Korszikának egy hitetlen fiának a fején, 

soha meg nem ismerem. 

Suvarov táborát előkérem, és ha vérem ontom is hivemért 

Bonapart’ sátorát elveszem, azzal kérlelem a megcsalt ősz vezért. 

Ez lesz legszebb ordója, s Bonapárt hirmondója, hogy a cár 

bosszúlója vesztinek 

Hogy akadt ma pajtássa, hogy a Nagy Sándor mássa leve felforgatója 

székinek. 

 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában kottával együtt. Az ÖÉ-ben: 

Sándor cár fenyegetődzése. 

85. Kurir […] Sippal 

Odalettünk! megverekedtünk, Megijedtünk, megkeveredtünk, 

Tűz-viz közé rekedtünk; 

Ki elestünk, öszvelövettünk, ki rabúl franc kézre kerültünk, 

Ki tavakba merültünk. 

Fuss vagy bujj el Sándor, Rabbá lett a tábor, 

nincs ments-várunk; 

Vége van a nagy pörnek, Mindjárt rajtad törnek, 

s még csúfabbul járunk. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. Az ÖÉ-ben: Austerlitzi Kurir. 

86. Capitulatio 

Félre tündér remény! játszi szerencse, csalóka tünemény! 
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Napoleoné az ész, ő Nagy Sándor, első vitéz, de nem én. 

Hát gárdám elmehet-e? Vagy a cár rabbá lett-e? 

mondd meg franc: mint akarja az urad? 

A vezér parancsolja, hogy mind néped hullója 

elmehet, ha gondolja, mind magad. 

Jegyzet (M.G.): Utána két oldal üresen áll. Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. Az 

ÖÉ-ben: Orosz pardon. 

[158–159] 

[160] 

87. 15-e br 1806. Jénai ütközet 

I. Egy lassú hadi mars – A Király maga:  

[kottával] 

Rejtsd el, vitéz királyném! orcádat; irtózom esetünktül, 

Forditsd Königsbergnek paripádat elszélledt seregünktül, 

Biztam benned, bátor amazonba’, s hát azonba’ mely goromba tűzzel 

Csap meg, sátorombúl, táborombúl, bírtokombúl űz el 

A nagy jóbarátbúl lett ellenség! Oh szörnyű kegyetlenség! 

 

Biztam régen nyugodt táboromba’, fegyverembe’ s eszembe’, 

Biztam jól hagyott birodalmamba’, hatalmas frigyesembe’. 

Mert Sándor, kedvedért mit nem tenne ő ellene! bár vesztene s benne 

Magának tulajdon nyeresége, reménysége, jó vége ne lenne; 

És így mind az erő, mind a remény, mind csak csalfa tünemény. 

 

Én, én! kétes probára kitettem népemet s magamat is, 

S nagyját birtokomnak elvesztettem, vagy tán koronámat is. 

Ott termett Bonaparte véletlen, a kegyetlen, kémélletlen öldöz, 

Berlinbül, vagy tán Magdeburgbúl is, Stettinbül is, Spandaubúl is üldöz; 

Fuss most, ha magadé gyenge vala, szomszéd muszka fal alá. 

 

Jer most, jer a Nagy Fridrik sirjára, s alkudj szerencsére, 

Bízz már, bízz a Sándor oltalmára, kérdezd meg, mit igére? 

Mondd meg s fesd le; milyen hatalmas a más kakassa, támogassa székem, 

Mert már, mint Lajosnak, olyan véget, kissebbséget jövendölhet nékem. 

S Fridrikhez magam megyek mostani sorsomrúl hir-mondani. 

II. A’ Franczia halálos mars: Lajos és Chárom 

[kotta] 

L. Mennyi lélek! és be félek, újra még ma hány vesz el? 
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Dölyfös elme! Márs szerelme! mennyi károkat teszel? 

Jer hamar, te holtak szentte! Káron-e vagy kicsoda? 

Vigy el engem, én öregem! a mezőkre - túl - oda. 

Vigy! ne hagyj hijjába késni. - K. Várakozz csak hólnapig. 

L. Fridriket megyek keresni; vigy! mutasd meg, hol lakik? 

K. Félre! mit? ni! egy öregnek hogy parancsol e gyerek? 

Eltemettetetleneknek ez hajóba’ nincs helyek. 

L. Jaj nekem! hiszen talán királyom eltemettetett. 

K. Nem tehette, mert felette népe megverettetett. 

Csak maradj, mivel bizony mi herceget nem ismerünk, 

Én tudom, kinek s mikor tilalmas e mi tengerünk. 

Fridriket, mikor hajóm kitesz túl ált’ e berkeken, 

Meglehet kivált találni a vitéz ligeteken; 

Nem találni várőrzőkre, ut sem is mutattatik, 

A vitéz ezen mezőkre titkosan vonattatik. 

K. Jerr Lajos! ma már tilalma níncs hajómnak, ált’jöhetsz, 

Fridrikedhez, őseidhez idvezűlni elmehetsz. - - 

L. Mely gyönyörű laurus-erdő! Fridrik úgye, szent egek! 

Fridrik-e az? - Fridrik ám az; - Fridrik, - ő az, - rettegek. 

 

[161] 

 

III. Enek Straszburger nota: Fridrik és Lajos Herzeg. 

F. Mit keressz? Ki vagy? - L. Lajos vagyok. - F. Mi hirt hozol? 

L. Prussziában franc erő van; halni parancsol. 

F. Hát az édes frigykötésnek, a sirom felett 

Tett hatalmas esküvésnek, ugye? vége lett? 

Hát! hol a király s az asszony, aki vezetett 

S százöt esztendővel újra hátra-visszatett? 

L. Oh! de nem múlt a királyon s a királynémon, 

Penthesileát mutatott az az amazon. 

F. De mit ér Achilles ellen? Ki seregével 

Míg ti késtek, már ott toppan hipp-hopp hírével. 

L. Meg-keritett. F. S egy idegen? - otthoni földön. 

Százezret el hogy borithat bármi vizözön? 

L. Ő szerencsés. - F. A szerencse csupa puszta szó. 

Egy vakot könnyen bekerít szemes bajvivó. 

L. Megijedtünk Austerlitztűl. - F. Te nem ijedtél, 

Mert hiszen te nem régen is ablakot törtél. 

L. De a király. - F. mert a király nem az én apám, 

Egy maga-hitt bajnok ellen katona kell ám. 

Mig hallgat, okosnak vélünk minden ostobát; 

Beszédesnek, mig nem makog, akarmi kukát. 

Ugy hagytam én halálommal a monarchiát, 

Hogy minden győzhetetlennek hitte Prussziát; 

Ami Linznél, Austerlitznél ütött ki rosszúl, 
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Mind az ő neutralitássa vettetett okúl. 

 

IV. Enek Nota Ifigemia [...] Fridrik maga Lajostúl el fodúlva. 

[kotta] 

Im! az én nagyapám koronája, 

S hiveim, kinek esnek alája? 

Koszorút ki fejére tetéznek? 

Egy Korszikabéli vitéznek. 

Ti halál ura néma vidéki! 

Feleresztetek-e? Szabad-e ki- 

Mennem, kisegitni hazámat? 

Felemelni levert unokámat? 

Oh nem! pedig angyala sincsen, 

Ki paladiumomra tekintsen, 

S örökös vesztére nememnek 

Más lesz ura bajnok-övemnek. 

Süllyedj ide Eliziumba 

Potsdam! s mausoleumomba 

Lerakott cimerem! ha hogy e’ lett 

Berlinbül, az engemet illet. 

Irtózz, te vitéz,! kirabolni, 

Vagy fegyverem eldarabolni; 

Neked is majd más s hamar így tesz, 

Ha te megszentségtelenítesz. 

[162] 

V. A’ Szép Királyné Petersburgban 

Jön Napoleon hadával, Állj elejbe, törd agyon! 

Nem birunk a franciával. Állj elejbe, törd agyon! 

Berlinen túl ált’-hatott, Engem is megugratott, 

Sándor! azt igérted, - add meg - Állj elejbe, törd agyon, 

Állj elejbe, törd agyon. 

Hírt kapott még Bambergához, Állj elejbe, törd agyon, 

Hogy menyecske komendíroz, Állj elejbe, verd agyon. 

Udvariássan [!] megjelent, Oh goromba komplement! 

Sándor! azt igérted - add meg: Állj elejbe, törd agyon, 

Állj elejbe, verd agyon. 

Jénát Austerlitz-cé tette, Állj elejbe, törd agyon, 

Mezeit vérrel festette, Állj elejbe, lűdd agyon; 

Rosszabb reváncs ez annál, Mint Fridrik tett Roszbaknál. 

Sándor! azt igérted, add meg: Állj elejbe, törd agyon, 

Állj elejbe, lűdd agyon. 
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Táborunkat is elnyerte, Állj elejbe, törd agyon, 

Százezrünket széjjelverte, Állj elejbe, vágd agyon. 

Kit hadi tűzzel borit, Kit a tengernek szorit, 

Sándor! azt igérted, add meg: Állj elejbe, törd agyon, 

Állj elejbe, vágd agyon. 

Űzve-futva már elére - Állj elejbe, törd agyon, 

A király Király-hegyére. Állj elejbe, szúrd agyon. 

Én akarmire jutok, Karjaid közé futok. 

Sándor! azt igérted, add meg: Állj elejbe, törd agyon. 

Állj elejbe, szúrd agyon. 

Oltalom, karod hatalma, Állj elejbe, törd agyon, 

Számkivetésem jutalma. Állj elejbe, nyomd agyon. 

Csak a titkos friggyel is Segíts, ha nem győzöl is. 

Sándor! azt igérted, add meg: Állj elejbe, törd agyon! 

Állj elejbe, nyomd agyon! 

(Sándor felel:) 

Én igértem, én - azonba’ Berlinnél kiesb hely ez. 

Légy itt bátor oltalomba’: Spandaunál bátrabb hely ez. 

Ismerlek amazonom! Ne siránkozz asszonyom! 

Jobb itt lakni Pétervárott, Berlinnél is szebb hely ez 

Spandaunál is jobb hely ez. 

Jegyzet (M.G.): Részletek jelentek meg Écsy kiadásában, ám nem törekedett a teljességre. Az 

ÖÉ-ben hat részben jelent meg, az elején a következő kétstrófás felvezetéssel: 

Lajos herceg halála 

 

Rosszúl mértem, már most értem, hogy halálos óra cseng; 

Ezt kerestem: gyilkolt testem maga vériben fetreng. 

Hát hogy? egy franc kvártéllymester lett olyan nagyon galant? 

Kvártélyt mérni egy Oberster Burgus Princnek is kivánt. 

 

Isten véled édes élet! szégyenem kiszenvedem. 

A jobb véget, dicsősséget vitézebbnek engedem. 

Szép királyném! Isten veled! bennem ne bízz ezentúl, 

Táboromban nincs ments-heled, viselj gondot magadrúl. 

[163] 

88. Sárközi Istvánhoz N. Bajom 28-a Febr. [...] 

Szegény Rosti jó Ember volt ‒ nem tsak jó hanem nemes 

Jobb sorsra, hosszabb életre ’s szebb halalra erdemes. 

Elt mig élhetett, ‒ De nála sokat tett az élhetés 

S a’ miatt hibázott neki az utolsó számvetés 

Azomban gyengesege e ez vágy vagy Lélek és erö 
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Hogy ő a halálra ollyan eltökéllett ’s vakmerő: 

.. meg láto: mellyik jobb? Szabadon Uticabom 

Meg halni vagy más kezebül rebúl élni Rómában? 

Nyugodj Barátom! Tsendesen (?) lessz lessz ..asodra 

Figyelem ’s .. írása lessz metszve koporsódra: 

“Köszönetet hagyok nektek jól lévők ’s jó Barátok! 

“Ellenben ellensegimnek jó szivvel meg botsátok; 

“Kiket a’ mind romlott vérem ’s sorsom okának vallok, 

“Ugy tehetős élet nélkül tovább élni átallok. 

Ha már mindent el vesztettem; ha kétségbe esettség 

Üldöz; az élet gyalázat ’s a’ halál kötelesség. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

89.  Tussa 1807. szept. 29. Bajom 

Nyolcz Száz után a’ hatodik Termés tüt ejz okosodik. 

Kettö után a’ harmadik Pohár után iparkodik. 

Vig domborul agjuk dörgenek Peti neked most töltenek, 

Igyál igyál ürittski mind! Le nyomtani a’ torokba mind! 

A Billicum nem trefaság, Eljen a’ nemes Társaság. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

[164] 

90. Somsich Lázár halálakor 1807. 

A’ boldog mezei nemes Lelkek között 

Kettö egymás mellett koszorút kötözött; 

Borostyán gazdagos nekem a’ tájékon, 

Hol ők Egy domb tetőn ültek az árnyékon, 

A’ honnan be latszott a’ Holtak’ tanyája 

A’ Stiksz’ tulsó partján, Káron s’ a’ sajkája, 

’S a’ mint ott egy árnyék kezet nyúlyt Káronnak 

Igy szoll Lotichius Metastasionak:26 

Somsich jön, valaha hát már meg találtam 

Páromat, kinek ma koszorút tsináltam; 

Egyszer már Czinderijt el kaptad előlem, 

Vitézt más számára perletted el tőlem; 

                                                             
26 Lotiebrius Elegiaeus Poéta volt; Metafracsio Comicus és Operista; Callimachus Epigrammás irul hires. Musieus a’ 

leg régibb Görög Poéták közt előkelő, és egyszersmind Polyhistor, a’ kit meg Virgil’ is Aen: L. VI. mások felett 

megtisztel. ’Amptria a’ régi lantos versszerzők közt legnevezetesebb. 
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Sőt Németimet is ha maga nem szólna 

Erettem, birtokombúl el ragadtad vólna: 

De Somsich már enyim; valóságos másom 

E’ boldog mezőkön ő lessz a’ Pajtásom, 

Elébe sijetek hogy meg ölelhessem, 

Hogy meg koszorúzzam ‒ hogy ide vezessem: ‒ 

En pedig, igy felel a’ másik, fogadom 

Hogy neked pör nélkül Somsichot sem adom; 

Vagy ha engedném is tudok annyit benne, 

Hogy mig Kallimakh’ is perlő társod lenne:  

Ehol áll Musaeus! a’ minap is ő tett 

Köztünk igasságot; biráljuk meg őtet: 

En, felel Musaeus, nem lehetek Biró, 

Sem Amphion, sem más akarmelly vers-Iró, 

Köztünk tizbül huszbúl tsak egy Somsich lenne 

Mindenikünk maga’ mássát látja benne; 

Nezd alig bir Kharon rozsdás Sajkájával 

Az egész Olympust lehozta magaval. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. Ezután két üres oldal található. Megküldi Kazinczynak 1814. 

augusztus 3-ai levelében. 

[165–166] 

[167] 

91. Nagy Tudományú Professor Úr 

Horácz’ mértékjén írt […] 

Jegyzet (M.G.): A levél nem jelent meg. Talán Lósy Pálnak szól. 

[181] 

92. Exameni Oratio ( : ugy tetszik 1803 .. : ) de az Atyáknak [...] 

Mind itt van; el mondtuk a’ mit tanúlhattunk; 

’S hogy tsak illyen sovány Exament adhattunk 

Alázatossággal engedelmet kérünk 

Máskor több tudományt ’s jobb probát ígérünk 

Ritka jó divatja ottan .. 

A’ hol czére ’s tán és osztályt vesz magának, (?) 

A’ kiket tsak télre küldtek oskolába 

Nyáron el foglalván mezei munkára. 
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Csak azzal el veszik fele idejeket 

Míg vissza tsinálják az el-feledteket. 

Az órák meg-álnak, de ha fel tekerik 

Ismét meg mutatják az időt ’s ki verik 

A’ méhek a’ télies árnyékban pihennek (?) 

De mihelyt tavasszal újra fel ébresznek (?) 

Friss emlékezettel el járnak utjokig. 

’S tsuda mesterségü munkalkodássokban 

De a’ lélek, mellyet az Isten lehellett 

’S azzal ruházta fel más több lelkek felett 

Hogy ne tsak egy dolgot ’s ne tsak egy mértékben 

Tudjon mind érteni mind vinni és védni (?) 

Hanem az értelem ’s ész egymást segitse 

’S magát Gráditsonként tökéletesittse. 

Nagy gyengedség alá van egyszersmind vetve 

Feledékenységgel lévén meg büntetve 

Ez oskolának is ez egy Fő hibája 

Ott tsökkent leg többet az elme munkája 

Hogy mikor az idén ide gyülekeztünk, 

Nem ott kezdhettük el hol tavaly végzettünk. 

A’ tudat újra kellett tanúlni, 

Mellyel sok szép idő kéntelen el múlni. 

Rosdát (?) kap az aczél ha hagyod heverni. 

’S míg tüzet lehessen bár jó vele verni, 

Elébb ki simitjuk azután tüzelünk 

Éppen így történik esztendönként velünk 

Atyák mert ezekbül nagy rész benneteket 

Illet, gondolora vegyétek ezeket 

’S e mellett el hiszem meg is botsátjátok 

Hogy gyenge exament adott oskolátok. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

93. 24-e december 1801. A Sz Lőrinczi Plebanus N. J. Dőry Úrnak. 

Itt van ‒ nem felejtettem el ‒ ugy e ? ‒ a’ mit fogadtam 

Hogy a’ minap Sz. Lőrinczen futva által szaladtam: 

El küldöm ‒ noha több nintsen ‒ mert engemet valóba 

Erdeklett, bele botlanom egy olly nyelv-pártfogóba. 

A’ ki más tárgyra intézett foglalatossági közt. 

Nem tsak […] anya nyelvinek egy egy rövid idő közt 
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[182] 

fel aldozni: hanem némelly vers sorokat rendiben 

Meg is tart; a’ mi figyelmet bizonyit elméjében. 

Itt vagyon tehát egy lélek, három halhatatlanság, 

Három hitvány holmi, ‒ ez sem éppen haszontalanság. 

Van egy nyári éjszaka is, Verzes Astronomia, 

A’ mint egy kül-országokat nem látott Hazánk fija, 

Egy tudós Mindenségekben nem járt Magyar születés’. 

Tollábúl telt, a’ tornyunkban tanúlt égi szám vetés. 

Ezt ha lehet, vissza várom ‒ ha pedig helyt érdemel 

Az Urnak könyves házában; maradjon ‒ nem veszem el. 

De ellenben vissza várom mind a’ Psychologiát 

Mind a’ tsimbókos Poéta Negyedik Tag Holmiját 

Melly itt még tsak írásban van, meg-.. Branischa 

Kártáttsátúl, jobban, mint rég’ a’ Töröktül Kanizsa. 

Ki-nyomást vár; de szégyenli talán Artemizia, 

ViceBán unokánéját elvévén a’ Bán’ fija, ‒ 

A’ mit hagyott is belüle a’ Pétsi táborzás 

Dugába dönté egy nyertes Asszony avanozféozás. (?) 

Ugy jártam én ezen Holmi negyedik darabjával 

Mint Latóna Apollóval a’ vers szerzők Apjával. 

Nem találok szabad helyet magyaromat el ..ulni 

Delusba kell elköltözni vele ’s tengerre ülni: 

Ugyan azért, mint különös kintsét könyves házamnak 

Csak rövid haszonvételre adhatom barátomnak, 

Vigyáznom kell magyaromnak veszni indúlt sorsát, 

Vissza nyerni petsét alatt ki kérem nem sokára. 

A’ második és harmadik holmibúl nem adhatok, 

Mert már szélnek ereszték a’ könyvkötők ’s nyomtatók, 

A’ küldött két holmi közül egyik, ’s egy Hunniás is, 

Es egy halhatatlanságrúl való gondolkozás is, 

Legyen a’ Fő Bíró Úré, ha olvasni szereti, 

Az elsőt az utolsóval vesse öszve ’s neveti: 

Káplán Urnak egyéb nem jut a’ Halhatatlanságnál 

De Ifju Papnak jobb is ez e’ romlandó világnál. 

Több nints. de ha lessz, szivesen a’ többibül is ád ám 

Az Urnak igaz tisztelő szolgája Horváth Ádám. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

94. A’ P. Kerszádi Templomra. 
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Meg nőtt a’ Pálmafa a’ sok terhek alatt, 

Fel emelte a’ Szent buzgóság ez falát; 

Könnyű el hárítni minden akadékot, 

Ha Istentül veszi a’ Sziv a’ szándékot. 

Nagy Isten! Lakozzál e’ Szentek hazaba 

Fogadd ezt hatalmas karod oltalmába. 

Kitsiny ugyan, ollyan végetlenül nagynak 

Kivel e’ nagy minden, ég ’s föld fele vagynak; 

De elég egy ollyan szerelmes Atyának, 

Ki sziveket kiván templomúl magának: 

Ezt hát tsak ártatlan buzgósággal teli 

Szivvel Szent Felséged számára emeli, 

De magad potold ki ha miben hijjános 

A’ mit Szent Szándékbúl tett Sárközy János. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

[183] 

95. Therezia napján 1803. Szőke Dentsen. 

Thresit hoztál ‒ és hogy vasbúl szabadítsd, alig hitted, 

Most ellenben Theresiád’ Innepét messze vitted, 

Ammon készült nálad innya a’ barátság’ poharát, 

Engem’ el küldött előre ‒ ma itt ettem vatsorát; 

Itt is háltam; de szomorún vissza irtam Bajomba’ 

Hogy hijjában nem tánczoltok Dentsen; most ez izromba; ? 

Ugy akartam hogy Lantomat, mellyet minap Himerinek 

Meg penditni el múlattam; egy jobb kedvü Istennek 

Therezi napján elő veszem ‒ hogy a’ hónyi szeretet 

meg gátolt; arrúl senki más nem, tsak Trézi tehetett: 

Ő az oka ‒ de rá meg is en Isten ugy segélljen 

Nem haragszom, sőt azt mondom: Trezi sokáig éljén. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

96. Boda Jozef Baranya Megyei Fő Bíró Úrhoz 

Barátom! Leveled’ első látására. 

Mindjárt rá ismertem, tollad vonására; 

’S elszegyeltem volna valóban magamat, 

Midőn hozzád való vonattatásomat 

Hiv barátságodnak munkás jelentése 
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’S kötelezésednek versekbe fűzése 

Meggyőzni láttatott nemes elsőséggel 

Jo szivet áruló biztos jelenséggel; 

Hanemha biztató szókat sugallana, 

A’ minden maga hitt Lelkek’ tulajdona, 

Kik mentséget lelnek minden tévedésnek, 

’S azt mondják, kerűlőn jártak, ha el késnek. 

 En is hogy tégedet a’ Levél’ irásra 

’S baráti hivséget czélzó bajvivásra 

Néma ajándékkal fel ingerlettelek, 

Azt hiszem, hogy még is elébb szerettelek; 

Különben ez harczban, akar a’ veszteség, 

Akar gyözedelem, mindenik nyereség. 

Ha győztem, és elébb kezdtelek szeretni; 

Nyereség Bodátúl hivnek ismertetni; 

Ha pedig én késtem, ’s ő elsőbb lehetett, 

Nyereség, hogy Boda engem’ meg szeretett. 

Magnes legyek vagy vas, mikor Te egyik vagy, 

Mind egy, tsak hogy szivem elég gyors, ’s elég nagy 

Vonattatásodat, avagy vonásodat 

Erzem ’s mgába be fogni magadat. 

Szeretlek ‒ ez Szent Szó ‒ és nem fér melléje 

Az ékesen szóllás semmi pipereje, 

Anyaszült meztelen tollam jelentése, 

’S szint ollyan mint szivem leg belső érzése. 

Az egyidjűség vagy egyarányosság 

Valiban vagy ösztön vagy alkalmatosság, 

Kettőnek vagy többnek Barátokká lenni, 

Es erre példakákért nem kell messze menni, 

[184] 

De ollyakért a’ kik egy helyb.. születnek, 

Együtt társalkodnak, együtt neveltetnek: 

’S még ez meg fogható, mint a’ társalkodás, 

’S az idővel járó foglalatoskodás 

Az ..ak is egyezésést szüli 

Es a’ külömbözést öszve köszörüli: 

De mikor én Bodát leg elősször látom 

Ki nézni belüle hogy nekem Baratom; 

Latni negyvenhárom esztendős korunkban 
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Kivel lakhelyünkb.. ’s oskola per.. 

Sem nem társalkodám sem nem is ismertem; 

’S most érezni, hogy ő egyikért én értem 

Teremtetett; őtet egyszeri látásra 

Meg szeretni ’s forrón ügyelni egymásra, 

Ez már, kivált mikor [...], 

Ha tsak nem az ezer hétszáz hatvanadik 

Esztendő Regen sze’ […] bajoló munkája, 

valóban Aerio in [...] Judája. 

Vagy, nem a’ semmiség volt e az életnek 

Kezdetét, ’s a’ úgy nevezni szeretnek 

Lételt meg előző örökké valóság, 

Hanem egy állandó örökké <tartósag> val..óság: ? 

Valaha egy gyümölcs, két magnak az Anyja, 

Vagy egy valaminek nyőstényje és Kanja, 

El ereszté a’ két magot egy időben, 

Mellyek költözködven és a’ ritkás felhőben 

Egy idő szakaszban jöttek érlelésre, 

’S ezer hét száz hatvan háromban születésre. 

De ezek ki kelvén egymást nem esmerik, 

Egyik egy ég alatt, másik másutt érik; 

Hanem ama’ titkos ’s áldott sympathia 

Elárulja ennek hogy amaz ki Fija? 

Horváth meg ismeri hogy Boda barátja, 

Es ez vastag testnek ostoba […], 

Azt a’ magnetizmust meg nem gátolhatja, 

Mellyet velünk termeszt a’ természet’ Anyja. 

’S ha a’ vonzó erő az égi testekben, 

Valamelly látatlan hatalmas kezekben 

Ollyan hosszú kötél és bomolhatatlan, 

Hogy azok is egymást érdeklik látatlan; 

Es pedig, az egyik égrül másik égre 

Sok ezer milliom mértföld messzeségre: 

A’mi magnes erönk lessz e olly otromba? 

Hogy ne érdekeljen Siklósrul Bajomba. 

Oh nem ‒ de sőt égi tüzek anyja, 

A vonzó erejű magnetizmus Kanja, 

Egy titkos ..etrum: füveken és fákon 

Az erezet át ható vékony tsatornákon, 

Keresztül, olly gyorsan lövelli sugarit, 
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Hogy azok a’ Somogy s’ Baranya határit 

Be töltvén, a’ Boda’ szivét, mint ő vele 

Atyafiast, gyujtják, és viszont a’ tele 

Tölt szive Bodának enyimet meg szálja, 

’S hasonló erővel megelectrizálja […] 

[185] 

Nem ugy mint azokét, kik közt szive mussát 

Nem lel, ’s munkájinak nem kap Meczenássát. 

Ah! mert igen kevés ebben a’ heverő 

Százban a’ Synperielectricus erő. 

Mind erzeketlen fák ’s tuskók ma jobbára. 

A tűknek illene a’ haza hasznára 

Tehersegek szerént leginkább ügyelni: 

Más Anyáknak kell már ’s más nemet nevelni. 

Ha az igaz virtust. Hazá-szeretetet, 

A’ tudományokat ’s érdem esmeretet 

Hazánk fijaiba akarjuk oltani: 

Már gyógyulhatatlan többé ez mostani 

Emberi nyom: türd hát Barátom! békével 

A’ mint bán a’ világ szived érdemevel: 

Többire a’ nemes halhatatlanságnak 

Csak hitvány része az mellyet e világnak 

Osztogat, nevezvén őket Tudósoknak. 

Majd, ha az Unokák száz esztendő múlva, 

Mikor ez a’ kérgis hangja meg nemúlva, 

’S a’ rangkülömbözés füstje elenyészve, 

Az éretlen hitel tovább nem tenyészve, 

Ösrökös halálba temetik azokat. 

A’ színlett virtusú tsalfa Tudósokat, 

A’ valóbúl mérik munkánk’<nak> erdemit, 

Kinek kinek esze ’s tollja kellemeit, 

Pántlikák, keresztek ’s czimek nélkül nézik; 

Kopnak a’ piperék, mellyek most ígézik 

Az olvasót; akkor posthumus könyveink, 

Örökké valókká teszik érdemeink? 

Es már ezt a’ nemes halhatatlanságot, 

( : Mert én illyet hiszek, ’s nem más más: világot : ) 

Most érezni, ’s azon örvendeni előre, 

Rá gondolni ama’ boldog jövendőre, 
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Igaz értelemben nekem örök élet: 

’S gyakran munkálódni bujtó eszközzé lett. 

Addig is Barátom! legjobb vigasztalás. 

A’ Barátság; az a’ Szent öszve foglalás, […] 

Mellynek erős láncza a’ közjó: szeretet, 

Tárgyja egy Szent tüzrül meg nemesittetett 

Hívség, mellyet bennem, a’ Te magadéhoz 

Hasonlót ‒ hasonlót ama Pollakséhez 

Talalni én Kaszterem! ‒ […] En, én meg mutatom, 

Hogy ha Bodám szivét holtomig birhatom: 

Boda még magához hivebbet nem látott, 

’S nem is fog találni, mig él, több Horvátot. 

Jegyzet (M.G.): Nem jelent meg. 

[186] 

97. Szántód 26-a Junii 1802. Novák Fö Apátúrhoz. 

Forditsd miránk, jaj szódat Magas Tihan! víz hangra, 

Ne zárd le virgoncz Echodat tovább a’ mélly barlangra: 

Emeld imádó kezedet fel a’ hegyes egekre: 

Repitsd öröm énekedet ama magas hegyekre: 

Meg jött számkivetesébül hajdani szabadságod, 

Es a’ vallás erszényjébül vissza térült jószágod: 

Fel derült .. napod ’s annál aranyosabb 

Van megint Anyád, Fő Papod, és még méltóságosabb. 

Ismét az adakozó kéz magát gyakorolhatja, 

Ki szegényt könyörülve nézi ’s az egyik áldozatja. 

Örvend veled együtt látod egész bús érdeked, 

Hogy a’ bölts Isten baratod; ’S ismét meg adta néked, 

Ezen rövid árvaságod után öröksegedet 

’S törvényes Apa..ságod’ főtisztjévé tett Tegedet, 

Még az el nemúlt és kalloott Arion is lantjával, 

Kit Samuel sirva hallott butsúzó Kerájával […] 

Az Aranyszáju Jánosnak fel ebred eljöttére 

Es örömkönyvek futkosnak tsoportosan szemére 

Midőn vigan jút eszébe kiserte ki sirva 

’S el siratta, .. egynehány verset írva 

Amaz ártatlan Öreget ’s már másodszer Barátot, 

M új könyörülő eget, új ’s Jó Apatúrt látott. 

Tedd nagy Isten állandová, a’ mit erős kezekkel 
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Felépítettél, sehova ne engedd szélveszekkel 

Vagy akármelly eröltetett ég és föld indulással 

Vagy embertül készittetett eszközzel és ..ással 

Többször ki menni helyjébül annak Fundamentumát, 

A hol most szabad kezibül […] Szent Kezed hagyta nyomát. 

98. Fridland Kalamajka notára 

Fuss Kozák! a’ vár fokára jön Napoleon Predára (?), Már a’ Benningszem nyakára 

..ára ro-ro-ront. 

Gyözedelmesekmodjára, tserfakoszorú formára zöld ágokat homlokára 

zaszlójára fo-fo-font. 

Szaz ezer hoz ma tsatára, Hatvanat bizott Masszénára, 

Ki .. Tigris modjára öl, vér özönt o-o-ont. 

Száz ezret hoz ma tsatára, Hatvanat Masszénára, Fuss Kozák a’ vár fokára f. 

Addig tsürt tsavart mellözött, aprón vesztett bezzeg gyözött, Tálalja már a’ mit fözött 

Udvarunkra töt-ör-ör 

Az olasz földön kezdödött Pör Auszterliczhez vidödött, Most hatarunkon végzödött, 

ritka hosszú pör-ör-ör 

A Törvény.. ott egy .., hol Szuvarov sem untig bátor 

Benningszen sem jo Prokátor, büntet és gyötör. 

Hol Suvarov sem untig bátor, Benningszen sem jó Prokator, ‒ Az olasz földön f. 

Próbáld hát a’ pór veszitével Amicát a’ Mars’ népével sam..! és szerentséjével 

újra ne tsatázz, 

Ne hogy a’ sor utóljára rá kerüljön Petervárra. ’S jusson a’ Berlin’ díjjára 

a’ nagy czári há há ház; 

Egy tsalárd és egy kegyetlen öszve fogva győzhetetlen 

Üz kerül kint szünetlen. El nyom és aláz 

Egy tsalárd és egy kegyetlen öszve fogva győzhetetlen; Probalj hát a öszve fogva győzhetetlen 

per vesztével f. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. Az ÖÉ-ben: Pör vesztés a 

muszka szélen címmel, az alábbi szövegváltozatban: 

Pör-vesztés a muszka szélen 

Fuss kozák a vár fokára, Jön Napoleon prédára, 

Már a Benningszen nyakára, sátorára ro-ro-ront, 

Győzedelmesek módjára, Cserfa-koszorú formára 

Zőld ágokat homlokára, Zászlójára fo-fo-font. 

Százezret hoz ma csatára, Hatvant bizott Masszénára, 

Ki dühös tigris módjára Öl, vérözönt o-o-ont. 

Százezret hoz ma csatára, Hatvant bizott Masszénára, 

Fuss kozák sat. 



319 
 

Addig csűrt-csavart, mellőzött, Aprón vesztett, s bezzeg győzött, 

Tálalja már amit főzött, Udvarunkra tör-ör-ör. 

Az olasz földön kezdődött Pör Auszterlitzhez vivődött, 

Most határunkon végződött, Ritka hosszú pör-ör-ör. 

A törvényszék, ott, egy sátor, Hol Suvarov sem untig bátor, 

Benningszen sem jó prokátor, Büntet és gyötör. 

Hol Suvrov [!] sem untig bátor, Benningszen sem jó prokátor, 

Az olasz földön kezdődött sat. 

Probálj hát a pör-vesztével Amicát a Márs népével, 

Sándor! és szerencséjével Ujra ne csatázz, 

Nehogy a sor utoljára Rákerűljön Pétervárra 

S jusson a Berlin díjjára A nagy cári ház. 

Egy csalárd és egy kegyetlen Öszvefogva győzhetetlen, 

Űz, kerül, kerit szünetlen, Elnyom és aláz. 

Egy csalárd és egy kegyetlen Öszvefogva győzhetetlen, 

Probálj hát a pör-vesztével sat. 

[187] 

99. Spanyol Kapuczinus Vere […] 

Bizonyára szánakozásra méltó a’ mi sorsunk! 

Mikor igy az élet és halál között futkosunk; 

Oh seregek’ Királyja Mennyei Ur! nagy Fejedelem! 

A’ kinél erő, hatalom vagyon; Kezedben az erő, és a’ .. Segedelem 

bátor sziv ’s félelem <!>, 

Tégy tsuda dolgot, meny köveket lövelj a’ Francra, 

Kénköves esöt Bonaparte’ tsoportira, 

Erösitsd és Te magad hajtsd végre a’ Junta hagyásait, 

Adj az Erseknek szívet 

Erös tábort és hivet 

De bolonditsd meg ama Francz Akitofel tanátsait 

’S ti Mennyei 

Karok és hatalommal erős Angylok! 

Senakérib ellen fegyvert ragadjatok, 

Minden egy Kapuczinus mellé száz ezren áljatok 

Velünk tüzbe rohanjatok. 

( : ’S ha veszünk, mi velünk meg is haljatok : ) 

az egekre kialtsatok: 

Verd meg Uram verd meg A világ’ ostorát 

Sodomai felleg boríttsa táborát, 

vagy veszese el Szent eröddel, 

Vagy kergesd el Vas vesszöddel, 

Hatalmas Kezeddel. 
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Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben azonos címen jelent meg. 

100. A’ Spanyol Insurgens Koronnánál 

Meddig mentek? ’S nem szégyenltek Tengerek Isteni futni viszont? 

Fel bújtjátok ‒ ’s itt hagynátok? Vért ugy e hát ma is a’ Spanyol ont; 

Mint ki lidérczek előtt maga bont Kést ha fut, a’ tüz is arra osont; 

Igy mig futtok, félenk utotokon az erő kebelembe be ront: 

Csak Morétúl a’ Kasztrotúl tett reteráda ne vólna, talán 

Nem hodolna most Keronna, Franczia sas se lobogna falán; 

Lám pedig ő se vihette halálos sebeit haza London alá; 

Csalt de vesztett, meg rekesztett útja magát ma verembe tsalá. 

Bamúl Roma; hogy Jó Papja bizik eretnekek ezreidben, 

A szinlett sziv, a’ czinkos sziv kár ha talán ma se tün szemiben; 

Költsön az, a’ mit az Anglus ígért, Mit se tesz ő Spanyol óltalomert, 

Britannusnak nem másért tsak Ön haszonért szabad ontani vért. 

Hogy a’ Sireneknek vére érte vezerjiket a’ hideg ón; 

El lodúlnak mint a’ Ludak; úsz repül a’ ravasz amphibium, 

A be tsapott kakas így szabadon ’S tsak mi magunkra tör öldöz agyon, 

Majd tálolnak a’ Spanyolnak: A’ feketébb leves hátra vagyon. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. Az ÖÉ-ben azonos címen. 

101. Bútsúzó 16. Szept. 1808. 

Itt hagylak édes nyugalom lakó helye 

Erató nékem mást rendele! 

Nem vala czélom menni, meg nem untalak, 

Nyájas örömmel szentelt falak. 

A’ tsalattatás vala, ’S egy az Eris’ Angyala 

Kik miatt nyugalmamat eltserélni kelle: 

Itt hagylak édes nyugalom lakó helye, Erató nékem mást rendele. 

[188] 

Musikával ült kis templomomba költözött 

Fébus enyelgő énekek között. 

’S most magas tetőd felett, a’ víg énekek helett 

A’ halál-madár síralma nyögve énekelte 

Itt hagylak édes S. 

Vatsorálva míg az éltető Nap elhaladt, 

Vártuk a’ hóldat az Akhácz alatt; 
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Melly ma im halál jele; Ugy konyúl le levele 

Mintha síromon kivánna már lobogni vele; 

Itt hagylak édes S. 

’S Im ki a’ víg Ammon’ templomába pap vala, 

’S társaságnak épült Háza fala, 

Mátul ólta Remete ‒ Remete ‒ de lehet-e? 

Hogy Demokritus magábúl egy Timent tselérele? 

Itt hagylak S. 

De lehet e egy bölts változásra ügyelő? 

’S vagy maga meg unt vagy mást gyülölö? 

Lakjon, ám, ezer között; Vagy vadonba költözzött, 

Neki London és Robinson egy, vesződni véle. ‒ Itt hagylak édes S. 

Hazám! Isten véled, hát Uradtul el maradj; 

’S már nyugodt lakást tsak Asszonyodnak adj; 

Zárj ki tőle károkat, nyughatatlan álmokat; 

Eris is ne hogy be rontson üzd, rekeszd ki tőle 

Itt hagylak édes […] 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. ÖÉ-ben Remete lakás címen 

jelent meg. 

102. Hibás égi számvetés. 

Egek! Megint mi büntetés? Megint hibáz a’ számvetés? 

Bün így ítélni rólatok, Tudom! demeg botsássatok, 

Ha még a’ jutalom se jó, Ha nints meg a’ propertio 

Az érdem és ama között; Bizony ez ennyit üldözött 

Fejem’ bús ege! Te tudhatod, Mi büntelen nyomorgatod. 

Van egy bűnöm meg engedem; ’S ha díjja van ki szenvedem; 

Gyerek korom’ ha kérdezem, Nem állta meg szavát kezem; 

’S hogy Ariadne sírhatott, Tudom, mivel tsalattatott; 

Lehet, ha él haragszik is, Lehet, hogy átkozodik is, 

De Thezeus ha kéntelen hagyá el, ugye büntelen? 

Csak egy szemelly tsalatkozott, az is tsak ugy barátkozott, 

Hogy a’ sziv adta meg betsét, Nem a’ kötél sem a’ petsét; 

’S kart (?) az ég mire fakadt? Nekem elébb kötél szakadt; 

Imé ma meg a’ második Bomol vagy is tsomósodik 

Egek tehát mi büntetés, Ugy e’ hibaz a’ szamvetés? 
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Ha Thezeus talán tsala De neki más parantsola, 

Se nem szökés sem el hagyás Ha kéntelen Eneas; 

’S ez az Anyai tilalom Nekem valóba fajdalom; 

’S ha kell lakolni bünömért E’ kin nagyobbal is fel ért, 

Egek tehát mi büntetés, Ugy e’ hibaz a’ szamvetés? 

A’ Haladatlan Emberek, valóba büntetö szerek, 

Kit éjjel ostoroz az ég, Ezer kinok helyett elég; 

Rajtam az ostor illy nagyon Kemény neme ezer vagyon, 

Elég gyötörni mostan is Ha milliom bünöm van is 

Egek! tehát mi büntetés? Ugye hibaz a’ számvetés? 

[189] 

Ti Asszonyok! Feleljetek, Ki tett ’s tesz annyit értetek? 

Sok a’ ki sérti szivemet Sem óltja el hüségemet: 

De Ti mivel fizettetek;? Kevés ha el feledtetek, 

Az ég korbátsi lettetek, Halálba is kerestetek: 

A’ jó helyett gonoszt fizet; Kegyetlen egy felekezet !! 

No! hát soha se féltsetek. Kik igy gyanúba vettetek, 

Vasat kezemre nem vetek, Se senkiért, sem értetek: 

Probáltam ‒ és nem egy hetet; De nyárt telet huszon hetet; 

’S mig ennyit éltem értetek, Kivénülök belületek: 

’S im! mit nyere sok érdemem? Asszony ne fogja bé szemem. 

Kasszándra vólt elökelö. De olly gyanús jövendelő; 

Ki titkokat jelente ki; De senki sem hivé neki: 

Ez Asszony egy; kit én velem, Nem a’ himen, se szerelem 

Köt öszve hanem ez jelem, Hogy sem betsem se hitelem; 

Ti többiek! a’ magatok’ Egeiben maradjatok. 

Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben azonos címen jelent meg. 

103. az 1809-diki Insurreetiokor 

Túl a’ Dunai Mars 

a’ Magyar Genius: 

Marsot fújnak; Hadba hivnak: Kapj paripára Vitéz Magyarom! 

Szent óltára’ óltalmára A’ Haza’ Istene várja kurom’. 

’S unszol ama buja Diadalom fenyje miatt maga-hitt Hatalom: 

Kit feldúlni ’s fellyül múlni, Erdem is, és maga kész jutalom. 

Látd, mint egy Szentet ’s Mars Istent úszreli Korzika Napoleont, 
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Midőn látja, hogy magzatja Tétova vér özön árokat ont: 

Tépd le fejérül az illy hamar uton keresett hadi tser koszorút, 

Kit fejére sok nép vére ’s a’ ki dobolt remek öt tsata font. 

Mindig hatra, ’s tsak sakmatra játszik az a’ tekercs hadi nyom, 

Mig, mint régen, egy térségen gyepre szorithatod én Magyarom! 

Majd ha lovagjaid állnak elő; Verd le pionjait; el szelel ő. 

Igy fortélyját, Sakk játékját öszvezavarja vitézi karom. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. Az ÖÉ-ben Insurgens Mars. 

Tul-a-dunai. a Magyar Genius címmel jelent meg. 

104. Duna mellyéki Mars 

nota: A’ nap kerül, Hajnal derül. 

Lóra pajtás! már nintsen más, tsak nemesi védelem; 

Erre kisztet, a’ melly éltet az a’ szerelem: 

A’ Haza, hónyi törvényed, Ösi javad, szerzeményed, 

Oltalomra vár. 

Olly erős tör a’ Hazára; Olly vitéz keres tsatára; 

A’ kivel ki tud ki kötni? Csak nemes Huszár. 

Jer! a’ Rákoson fulánkos élre fend ki kardodat; 

Fel se vedd Hazád’ javára semmi Károdat: 

Kész haszonra vár az érdem: ‒ En mit adnak? azt se kérdem 

A’ Napoleon’ 

Vesztesége drága bérem; Es ez engem’ ám ha vérem’ 

Ontom, éltem’ elveszejtem, A’ tsatára von. 

Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. Az ÖÉ-ben azonos címen. 

[190] 

105. Tisza mellyéki Mars. Ekhós Tárogató 

Nota: Arok szállásánál vólt egy veszedelem. ‒ delem 

Berin van hát már a’ Francz a’ Nemet térségen? ‒ régen. 

Ser várjuk be Pajtás! ama’ határ-végen. ‒ végen. 

Paskoljuk meg ott lelkessen, Elébb mint kakas repdessen 

a’ Szép Magyar égen. ‒ égenn? 

Régen jár kaparni a’ más’ fertájára. ‒ jára: 

Várjuk el, mint repül fel Hazánk’ Halmára ‒ mára: 

Fut, fogadom, meg rijjadva, Probájának meg lessz adva 

ma leg utóljára. ‒ ára. 

Megbírok én a’ Francczal, mint egy kis Lyánnyal. ‒ ’s hánnyal. 
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Pagnétjával öszve tsapok egy tsákánnyal. ‒ ‘S hánnyal 

Most bajnokja nem rabszolga; sem nem nyúlakkal van dolga. 

hanem oroszlánnyal. ‒ ’s hánnyal? 

Jegyzet (M.G.): ÖÉ-ben azonos címen. 

106. Túl-a-Tiszai Mars 

nota: Fut az oláh hegy óldalon, Magyar Legény. 

Franczia jön! Lóra Huszár! Sok jöhet, lássa mint jár? 

Marsallját is meg ölöm, Büszke hírét el törölöm, 

Le tsepülöm. 

De neki nagy Gárdája van. ‒ De ha tsak nem halhatatlan 

Le verem, vagy meg ugratom; vas melljemet meg mutatom, 

nem a’ hátom. 

De jó az ő taktikája. ‒ Jobb biz’ a’ nemes szablyája; 

Táborát meg zavarom, Ugy forog, mint én akarom, 

Majd elvárom. 

De temérdek a’ tábora; Am! legyen bár hat akkora, 

Huszárit el terelem, Gyalogjait le szeldelem, Le metélem. 

Jól lűnek ám azok Pajtás! Ugrás, mellé míg lüne más; 

’S bár veszek míg vivódom, A’ ditsösségrűl aggódom, 

Az a’ ’soldom. 

Vet e hát a’ koczka hatot? Vet fujd meg a’ tárogatót! 

Enyim a’ diadalom, Ma mul el a’ Francz hatalom 

mint az álom. 

( : Didalom mamadidalom, dilamalom, madidalom, Dilamalom : ) 

Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben azonos címmel. 

[191] 

107. Csokonai Mihály Sírköve. 

Árnyékok! kik itt előttem rémletek e’ templomban 

Kiknek emléket emeltem kis Mausoleumomban; 

Szabad-e egy Poétának árnyékját közitekbe 

Iktatnom? ’S Koszorújának helyt adnom ez rejtekbe’? 

Őtet ugyan az Orpheus titkai’ tornáczában 

Még kívül erre Morpheus, a halgatók sorában, 

De méltó vólt az ő Nesmes elméje már azokra. ‒ 

Hóltta után is érdemes a’ Ti barátságtokra: 

El tér ’s éppen jó helyt talál Ifjú Sorban kötözött 
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Koszorúja Németi Pál ’S Czindery lantja között. 

Úgy is üressen maradnak ma hólnap a’ Szent helyek. 

Mihelyt engem be fogadtak hív barátim, mellyek 

Ha én betöltöm a’ számot a, mert én bizton várom 

Ölelésteket, ’s kriptámat magam után bezárom: 

Hátha nints is hátra több fő, a’ kinek ma szentelek 

Koszorút és utolsó kő, a’ mellyet ma emelek. 

Őtet ugyan hív barátok ti alig ismertétek, 

Avagy tsak azt nem tudtátok, hogy ő is a’ tiétek; 

Hogy őtet is ide hozom; hogy sír követ tsinálni 

Ő néki is én tartozom, ’s én fogok parentálni: 

De én esmértem sok képpen az Egekig szárnyaló 

Lelkét ’s tudom, hogy ő éppen ti közitekbe való, 

Hogy a’ hatalmas Természet keze ellen vétkezem, 

Ha őtet örök enyészet ellen nem védelmezem. 

’S vajjon egy illyen ritka mív, nem e sokkal jelesebb 

Tárgya egy Philosophusi Nemes Örök életnek? 

Mint méltatlan triumphusi sok haddal naggyá lettnek. ‒ 

Hány kegyetlen Bajnokoknak emelünk Oszlopokat? 

Azért hogy büntelen soknak eszközlik halálokat. 

Hát a’ maga kedveltető Vitéz-nek sírkő helyett 

Egy homok sziklás temető kertben adunk-e helyet. 

Hol az elmultak királlya feledékeny hatalma, 

’S a’ nem létel ideája lessz az Érdem jutalma. 

Óh nem ‒ ha nints magasra hányt dombon temető sírja, 

Ha a’ föveny a’ néki szánt oszlopot meg nem bírja, 

Ha ki sokall egy költséges sírkövet a’ szegénynek, 

Ha szálka a’ tisztességes intézet sok szemfénynek, 

Ha elmés vers-darabajai talán nem elegendők, 

Hogy meg éljen Csokonai: vagy azok is veszendők, 

Jer Név, hadd irjalak e’ nagy nevek számába’ 

Jer! Mihály! hadd iktassalak ollya Angyalok’ sorába 

A’ kik ím például vagynak az Erköltsnek és Észnek, 

A’ kik meg halni nem hagynak, míg ők élendők lésznek. 

[192] 

Homér nem hogy kissebb vólna most a’ Nagy Akhillesnél 

Sőt ha Homér nem lantolna ’s e’ koldus énekesnél, 

Nem bámulnánk az erősnek remek monumentumát, 
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Alig félnénk Akhillesnek emlékezete’ nyomát 

Horácz tovább él ’s most ditsőbb az ő Mecaenássánál, 

Virgil a’ legelső ’s legfőbb Római Monarchánál. 

Legalább örök életek szebb mint ama’ Nagyoké, 

Gyakrabb ’s jobb emlékezetek sokkal mint amazoké. 

A’ mit az Anya nem adott és a’ mit a’ születés 

A’ Lélektül megtagadott, majd egy késő számvetés 

Vég telenül ki pótolja, midőn mind Akhillesrül 

Az erő, melly magasztalja, mind a’ vak Énekesrül 

’A ruha, rongy lerothadnak, mint nem rá tartozandók, 

’S míg azokat Egyiptomi vádolók kitsinyítik, 

Sőt hosszabb idők ostromi elenyészni segítik, 

Ezek Fabricz’, Harlez ’s mások fényes Pantheumiban 

Ragyognak, ’s mulató Társok velünk írásaikban. 

Ne irtózz hát Csokonai! Ha sir kő híjjával léssz, 

Egy Kegyesnek (b) barátjai közt koszorúd helyje kész: 

Áll már ’s jó formán rakva van egy barátod’ házában, 

Egy kis kripta a’ tsinatlan Magyar Arkadiában (c) 

A’ hol hajdam sopolgattál, Széchenyit idvezletted, 

Egy Czinderit el síratál, Dorottyát énekletted: 

Hol velem Megapolisban néha versent lantoltál, 

’S egy nyájas Amarillisban Pásztor-leányt rajzoltál. 

Vagy Messzene szomszédjában a’ Sugárt terjesztetted, 

Egy új épült oskolában Apolló terhét vitted (d) 

Mindenütt Aesthesisednek szűz példáját mutattad, 

Emberszerető szivednek nemes jeleit adtad. (e) 

Itt mondom itt, ama’ hajdan Pán Isten hazájában, 

Egy, az Arion’ tulajdon keze alkotmányjában, 

Kész a’ Te ’s a’ mi sir bóltunk, mellyben fogják 

szemlélni, 

Hogy valaha mi is voltunk ’s nem is szüntünk meg élni. 

Vagyunk itt már Euboeabul, vagynak Athénbül is, 

Lessz, ha élek, Megarábul ’s előre Thebébül is, 

Argolisi a’ hazában nevezetes férfiak, 

Messzenábul Eliába költözött attyafiak. 

Egy kis sereg, melly félve várt ’s a’ hajnalt sóhajtozta. 

Mikor Arion az óltárt egy éjjel féltve hozta (f) 

Itt itt ezek közt intézem el sorsát emlékezet ‒ 

Oszlopodnak én Vitézem! itt ezekkel fogj kezet! 
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Mitsoda kegyetlenség is vólna, ’s öldöklés neme, 

Hogy az elme’ deréksége ’s eredeti érdeme 

[193] 

A’ dög testre el halmozva sír alatt el folytassék 

Csak míg mozgott és dolgozott, és ne tovább tudassék, 

(Mert az égi származású Szent Tűz míg melegített 

Egy alatsonyabb szabású testet elevenített.) 

’S tsak harminczkét esztendeig éljen-e Csokonai? 

Kinek illy kevés ideig tündöklött virtusai 

Százakat érdemelnének: ’s másként is a’ szüntelen 

Munkás, eleven elmének el múlni lehetetlen. 

Jer! hát jer! végy halhatatlan árnyék helyt sir boltomban 

Koszorúd hervadhatatlan marad Pantheumomban 

Ide le a mennykő se hat (g) méjj kripta sem olvasztó- 

Tűz az árnyéknak nem árthat, sem a’ mindent apasztó 

Régiség meg nem semmisít, ’s míg magyarul beszélnek, 

A’ magyarok, mind, a’ kik’ itt előttem álnak, ‒ élnek. 

(a) .. Aeneis 6:545. 

(b) Nem tsak az Istenhez kegyes az ember, hanem szülejihez, hazájáhaoz, barátaihoz. (Sum 

Pius Aeneás!) 

(c) Ha a’ régi Görög Ország tartományai s városai fekvése szerént sértő sértő hasonlítás 

nélkül akarjuk el nevezni Hazánk’ vidékit: Euboea lessz Erdély, Attica Debreczen, Thebe 

Kassa vidéke, Megara Patak, Argolis Buda Pest, Elis Zala, Messena a Horvát vidék: 

Somogynak jut Arkadia, van is itt makk elég, ha úgy tetszik Artemidorusnak, szamár 

ugyan kevés, de ló sok van és számos jóra való Ménesek. Aen. 8:518. .. és 10:565 .. De 

az éneklésben akkor e, vagy mikor? de különös hire volt. (Verg. Ecl. 7:4 ‒ Arcades ambo 

et cantare parati ‒ vagyunk ketten hárman most is, noha nem akarunk azzal az ..val 

ditsekedni Vergl Ecl. IV. Soli cantare periti Arcades, hanem azt mondjuk, hogy a makkra 

az Arkadiaiakar még Arkas szoktatta, még a’ Nap és Hold világ előtt, Noe idejében ‒ (I. 

Kupa Herczeg alatt) ‒ mind a’ földnek mind lakossainak olly szembe tünő 

műveletlensége tsak Aristeusig tartott; a’ ki sok kulturát vitt be ’s talán a’ Musikát is ő, 

mert Apolló fija vólt. 

(d) Csurgónn suppl. Professor vólt és dítséretesen folytatta hivatását.  

(e) A’ mi misantropia láttatott lenni Csokonaiban, az való ságos nyavalya vólt; a’ miatt vonta 

el magát néha, egyébaránt ő átlagjában ember barát vólt. 

(f) Sacra Manu patriosque Penates Aen. 2:717. Ilium in Italiam portans; 1:68. 

(g) Quod nec Jovis Ira, nec ignes, nec poterit ferrum nec edax abolere vetustas: Metam: 

conclus.. 
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Jegyzet (M.G.): Megjelent Écsy Ö. István 1942-es kiadványában. 

[194] 

108. Napóleon vissza Marssa az az Asperni 2-dik ütközet után. 

Mars! siess hazádba vissza kis seregem! 

Ez a magyar klima nekem nem, nem egem; 

Ritka volt talán keményebb fergetegem, 

Nincsen annyi fegyveresem, mint betegem. 

Java-java táborom elvesztegetém, 

Egynéhány jó vezéremet eltemetém; 

Ha van egy-két nyert, de véres ütközetem, 

Mi nyereség drága véren? nem szeretem. 

 

Eddig nevem hangja vala hódoltató, 

Karom, kardom a szárazon mindenható, 

Magam valék országokat osztogató 

Hadi mester, Alpeseken út-mutató. 

S im! ma mi fordulat esett jobb sorsomon, 

Szégyen erős, győzhetetlen táboromon; 

Mi van, amit haza tudok vinni velem? 

Kétszer-áron vett keserű győzedelem. 

 

Mit se tehet a magyarral sem az erő, 

Se biztatás, még engemet nem ismer ő. 

Ha nagy haddal fenyegetem, fegyvert ragad, 

Ha jó barátot mutatok, bé nem fogad; 

Bálványjai hónyi szokása s teleki, 

Szabadságnál jobb az aranybulla neki. 

S tán ez az a magyarok erős istene, 

Hogy se vas, se manifestum nincs ellene. 

 

Most, midőn hazámbúl a remény kicsala, 

Nem tudom, mi lélek azt sugallta vala, 

Hogy ha nincs is a magyarnak érc-kőfala, 

De van egy kidúlhatatlan őrangyala. 

Bár ide se táboroztam vólna soha! 

(a magyar felel:) 

Ugye csunya visszamenni most, ha! ha! ha! 

(franc folytatja:) 

Visszatérek új erővel még valaha. 

(a magyar:) 

Még valaha? ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! 

a mértékje sorossan ez vólna 

[-ᴗ-ᴗ -ᴗ -ᴗ|-ᴗᴗ-| az útólja notuma. 
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Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben Vissza-mars, a francoknak címmel jelent meg. 

[195] 

109. Insurgens Haza Mars 

Jer Haza vitéz Pajtásom! Itt ezen túl nints szállásom 

Rábaközbe szép földünkbe Franczia rukkol helyünkbe. 

A’ Napoleon’ nagy Karja, ’s hosszú keze úgy akarja. 

Lám eleget emberkedtünk: de ha Isten nints mellettünk; 

Hogy Győr alatt el széledtünk; A’ sok ellen mit tehetünk? 

Bár ha Pallás vagy Bellona Egis alatt őrzött vólna. 

Bezzeg akadtunk Czinkosra ‒ De jönne tsak a’ Rákosra. 

Sárvárt (?) is felforgatnám Agyvelejét el nyiratnám; 

Meg tagolnám (?) a’ gyep szélén; Meg ‒ én ‒ engem úgy segéljen. 

De ma tsak ugyan menjünk el, Az időnek engednünk kell. 

Itt akarki tsákányoljon: Szántanom nekem jobb otthon. 

Gyűlölöm az ellenséget, Adjon Isten békességet. 

Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben Haza-mars, a győri futás után címmel jelent meg. 

110. Raj mars. ( : másod raj : ) 

Ö[reg] A[nya]: Zaj! zaj! zaj! zúg hónyomban, tán kasomban tört tolvaj. - lám, raj! 

Vándor raj! Vén anyádtúl, jó dajkádtúl pártolsz? Bódúlt faj! 

K[is] A[nya]: De csak haj! haj! haj! szorongani belül annyi ezeren csak aj-baj, baj; 

Keressünk új tágas hajlékot, napvilágot, ott ama kihajló galy! 

Ö. A.: Várj, várj, raj! Visszajössz még pártos vendég! menj bár! haj, haj, haj! 

* 

Ö. A. Fennyen búg a kis anyó, de porhanyó szárnyán még elhull. 

Haj! majd raj! akkor téged ellenséged majd megtol, feldúl. 

K. A.: Rajta népem! - nem - én nem féltem sem seregem, sem életem; - nem, nem, nem. 

Nagyanyótúl múl a hatalom; én országom vagytak ezentúl: új nem. 

Ö. A.: Menj hát raj! eleresztlek, szálljatok meg ott, a bürkön túl. 

* 

M[éhész] Bürkön túl? jó, hogy tudom; s amint látom, arra tolong; ott dong. 

Vén anyjok félve bánja, hogy leányja elhull, zug, busong. 

Tasakomban van két kis anya, ha kivánja valamizuhaj vagy baj; 

Szállj le, szállj! haj! raj! mennyei faj! Mi nemes zaj, mikor ekkép dong a raj! 

Ugy zúgott egy igédben, a kezdetben, Isten! az élet-hang. 
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vagy: Ugy búggott nagy kezedben, örök Isten! a lét-kezdő hang.*27 

Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben azonos címmel. A mars után egy oldal üresen maradt. 

[196] 

[197] 

111. 1809-ben a’ békesség megkészítése után, de még kihirdetése előtt. 

Látd-e pajtás! megmondám, mi koszorút kötözünk, 

Mikor olyanba kapánk, amihez semmi közünk. 

Eddíg nevem jó vitéz, jó lovas nemzet vala, 

Példám után másnak is huszár az őrangyala. 

Példám után másnak is [huszár az őrangyala] 

 

Most pedig az ellenség fel se vesz és kinevet, 

Drága zsoldos seregünk minket okoz, fenyeget. 

Uj vagyok én, régibb ő, gyakoroltabb lehetett, 

De mi haszna, ha vakot világtalan vezetett? 

De mi haszna, [ha vakot világtalan vezetett?] 

 

És így a franc hatalom ránk is im! elterjedett, 

Birtokunk egy részibűl birtoka nevekedett, 

Europa-szűz kőldökén már alúl táborozott, 

Gazdag ágyéka körül szép hazánkban motozott. 

Gaz[dag ágyéka körül szép hazánkban motozott.] 

 

No! de hát sem orvoslás, sem óltalom nincsen-e? 

Te állj bosszút érettünk, te, magyarok istene! 

Tudod, hogy ez őseink véres árú birtoka, 

És hogy ez most megcsorbúlt, nem a magyar az oka. 

Jegyzet (M.G.): AZ ÖÉ-ben Hadi busongás címmel jelent meg. 

112. Kisérő Mars. 

Ugy tetszik mintha sipolna - Megy - bár ide se jött vólna, - 

megy s hazamegy a Bellona gyilkos angyala. 

 

Rábaköz megszabadúla, Győr alúl már elmozdúla, 

s a franctúl ma kitisztula gyöngy vára fala. 

 

Irtóza szemünk nem régen, Bámúlt a nagy ellenségen, 

                                                             
27 *Mint a’ parittya, ‒ czelozás van a’ teremtéskori alkotásra, mikor Neutonkint [?] az Isten a’ Nap körül a’ nagy 

egész testeket Planetákat meg inditotta, mintegy ki hajitotta kezébül, motu tangentiali. 
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amidőn e szép térségen Napoleon maga nyargala, 

 

S most most örömre szenderiti, Esetünket felsegiti, 

szép napunkat kideriti a békesség kies hajnala. 

 

Menj tehát, ellent nem állunk sőt arany hidat csinálunk, 

békepohárral kinálunk, vissza-marsot trombitálunk, trallalalala. 

 

Menj hazádba, menj, kegyetlen! és pihenj; de lehetetlen, 

ugye? győzni telhetetlen Isten ostora! 

 

Most törökre, mert ki másra? Vagy talán a cimborásra 

törsz; kit áldoz hódolásra fegyvered sora? 

 

De mit törődöm én vele? Csakhogy itten nem telele, 

van s szabadon élhet vele Sopronyomnak kenyere-bora; 

 

Szombathelyt is egy új élet támad, oszlik az itélet, 

tán Pozsonnak is feléled öszverogyott fala kő-pora. 

 

Menj tehát, ellent nem állunk sőt arany hidat csinálunk, 

békepohárral kinálunk, vissza-marsot trombitálunk, trallalalala. 

Jegyzet (M.G.): Itt töredékes. Az ÖÉ-ben befejezett Kisérő mars, arany híd címmel. 

[198] 

113. a’ ki hirdetés után 

Szegény hazám! talán meg rám tör az ellenség, 

Uj rezzenés, vissza-menés nem jó jelenség; 

Talán megint Tantalusként a fegyver-özön 

Uj tort készit s Pelops testét darabolni jön? 

 

Nem vólt elég, cinkos vendég! szép szigetemet 

Öszvedúlni, elrabolni vállpercemet, 

Hanem mivel titkos mívvel a magyar isten 

Vissza-szabta s megtartotta pestised ellen, 

 

Zsákmányodat felváltottad drága cserével, 

Neptun kulcsát elragadád páros öblével, 

Cimerembűl, négy vizembül egyet elnyirtél, 

Ősi honyom s alkotmányom hohérja lettél. 

 

Több nyirbálást, új szaggatást, gyilkos! ne próbálj, 

Kebelemben, istentelen! többé ne turkálj. 

Nem hagyott még ugy el az ég, mint ijeszt sorsod, 
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S felfogadok, nem maradok holtig adósod. 

Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben Új félelem címmel. 

114. Triestben Anglus ContraTáncz 

Meddig altatod [!], te csalfa szirén a királyokat? 

Kénszerited anglus hangra járni kontratáncokat? 

Tégy le róla, Cibelének ütni-dobni tornyait, 

Tethi! mert Achillesednek ismerik ma sarkait. 

Most ugyan Napoleonnak annyi taktikája van, 

Tud vizes hatalmad ellen ostromolni szározan. 

Kolchis, elhiszem, teremthet, adhat újra kincseket, 

És te újra más szigetbe tömd halomra ezeket. 

 

Fellovaltad új csatára a mi udvarunkat is, 

Pénzt is adni megigérted, és szerezni társat is. 

Az arany nem is hibáza; bezzeg ám! de sziveket 

Hol veszünk? erőt, tanácsot, egyező vezéreket? 

Győzedelmet olajágra törekedve keresünk, 

S békerittetik azonba’ maga-hitt Achillesünk. 

Nem jövél, ugye, te szirén! akkor, Isztriánk felé, 

S most te sem, sem én, hanem sok ezer ördög ült belé. 

 

A kereskedő, ha harcol, ám ha legnagyobb vitéz, 

Nem segédre, oltalomra sem, csak ön haszonra néz. 

A spanyolnak is segített ily alakos oltalom; 

S úgye Kádix, vagy talán nagyobb leénd a jutalom? 

De a száraz Europának arra gondolatja sincs, 

Hogy kezébe’ minden anglus-adta kincs csak új bilincs. 

Brittus! amidőn halászni hasznosan akarsz, zavarsz, 

Más újjával a parázsbúl ugye gesztenyét kaparsz? 

Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben azonos címen jelent meg. 

[199] 

115. Bétsi Nemet Táncz, a’ békesség után. 

Látd-e, magyar! hogy én mégis élek, 

Sorsot tevéled most sem cserélek; 

A szolga-jármot eddig ha tűrtem, 

A régi pólcra újra felültem. 

 

Engemet mégis épen hagyának, 

És tebelüled elnyirbálának; 

Nem úgy ütött ki, mint gondolátok; 
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Bécs maga kárabb, mint Isztriátok. 

 

Kedves szomszédom! fogj kezet újra, 

Táncolj jó szivvel a régi hurra; 

Tarts ezentúl is kövér marhával, 

Tarts s szerencséltess sok uzsorával. 

 

Lám együtt láttunk köz-ellenséget, 

Ott is én birtam az elsőséget; 

Most is hozzám jön, s akármint várjad, 

Nem megy Budára lakni királyod. 

Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben Bécsben német tánc címmel jelent meg. 

116. Magyar felelet, hasonló tactusra, de Magyar Notára. 

Légy te, nem bánom, anyjok azoknak 

A minden szóra meghódolóknak, 

S mint amely lyánynak nincsen orcája, 

Minden új úrnak fekügy alája. 

 

Nem olyan vándor az én hűségem, 

Nem kapja tőlem azt ellenségem; 

Száz szabadsággal kenje bár számat, 

Fogytomig őrzöm aranybullámat. 

 

Azt régen láttam már, ha nem másbúl, 

Abbúl a hosszú fegyver-nyugvásbúl, 

Hogy a’ lesz dijja a sok szép vérnek, 

Meghagyják Bécset s engem megnyirnek. 

 

De hát azt véled hogy szárnyam újra 

Ne sarjazzék ki szintoly hoszúra? 

Hátha elvégzem magammarkával, 

Amit nem birtunk közös csatával? 

 

Akkor nem hizol földem zsirjával, 

Nem gazdagitlak több uzsorával: 

Ne kinálj nekem bécsi kesztyűket, 

Gyülölöm én a tolvaj seggüket. 

Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben Magyar felelet címmel jelent meg. 

[200] 

117. a’ ferjhez vágyó özvegy Asszony 1810-diki Farsangban 
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Végy el engemet, galambom! adj kezet hamar nekem! 

Nincs szobámba’ bátya, néne, nincs anyám, se gyermekem; 

Özvegyasszony a nevem, de sok leány nem ér velem, 

Sem ha birtok a szerencse célja, sem ha szerelem. 

Az való, hogy a fogamnak egy sorocska híjja van, 

Már hajambúl is kiszedni a fejért, haszontalan; 

Ugyde, lám! hiszen fogatlan a csikó mikor kivált, 

Illik a haj is porozva, barnabőrünek kivált. 

 

Képem ifjuságot árúl, életet kökény szemem, 

Van, vagyonra is tekintve, párosodni érdemem; 

Pénzem untig; aki elvesz, annyi van, jut annak is, 

Ágybelim, ha férjem annyi vólna, jutna hatnak is. 

Csakhogy egyhez a hüséget úgy nehéz megállani, 

Mint szokás az esküvésbe’ más után kimondani; 

Most különben egy se birja szivem, egy se rejtekem, 

Végy el engemet galambom! adj kezet hamar nekem. 

 

Jegyzet (M.G.): Az ÖÉ-ben Férjhez vágyó özvegyasszony címmel jelent meg. 

118. 1814 Nagy Penteken 8-a Apr. Kazinczyhoz 

Elfelejthetetlen Barátom! 

Ugy tetszik, így szóllítottál Te engem’ valaha: de ha nem is; nekem van igasságom Téged úgy 

neveznem; mert úgy érzem. – Abban a’ mi forró barátságunk’ vagy leg alább annak levelezésbeli 

gyakorlása’ gutaütésében, mellyre az én Novissima Philosophiam adott alkalmatosságot, – de 

lehettek ezközök némelly harmadikak is – mellyikünk’ levele vólt utolsó? nem tudom: a’ Posta is 

tehetett adóssá valamellyikünket: En illendőnek találom félbe szakasztani a’ halgatást; sok 

okokbúl, – sőt nyugodalmamra szükségesnek: – Nem akarom szemérmetességedet megpiritani 

szereteted’ gyümöltsei’ előhordásával; Te tudod miket tettél Kedvemért; és én nem tsak 

nembarát, hanem rossz ember is vólnék, ha azokat nem érzeném. – Ezt a’ kinyilatkoztatást még 

is szenvedd-el: hogy valamint életem’ legnyugodalmasabb szakasszának, mellyet most mintegy 

két esztendő-ólta töltök, – nagy – és talán egyedül való tsorbája az; hogy a’ mi költsönös 

szeretetünk néma; és midőn én azt hiszem, – mert lehetetlen nem hinnem, – hogy Te most is 

Barátom vagy; bizonyság-tételednek híjjával van belső érzésem: ugy a’ halál esetére, mellyet 

pedig, hogy vagy gyermekes írtózás, vagy panasz, vagy valamire való várakozás, vagy akarmelly 

fenntartás – reservata – nélkül el fogadjak, most vagyok harmadszor életemben ollyan 

állapotban; nem kis nyughatatlanságot okozna nem tudnom, ha Barátom vagy e? vagy mivel azt 

nem tudnom, ismét ellened való vétek volna, gyanakodnom; ha nem bántottalak e úgy meg? – 

akaratom nélkűl, – hogy abbúl ki kelljen tisztitanom magamat, minekelötte meg halnék, hanem 

ha benned erköltsöm felül rossz gyanút akarnék hagyni. Hogy hát ezen túl eshessek: 1812ben 

készültem, – és igy 20 esztendö múlva tenni azt, a’ mit Te még 9a 7br 1792 irtál: jer édes 

Barátom! hadd tsokoljalak öszve-meg-öszve: meg is igertem azt elöre Márjasy V-Ispánynak, ’s ő 

is nekem, hogy hozzád el kisér: – az akkor el múlt, – és én magamat okúl nem vethetem hogy 
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elmúlt: – ösztönözött némü-nemü maradhatatlanság, a’ mi akkor elmúlt, tavaly meg tennem: 

Groff Szápáry örűlt vólna utitársaságomnak; de ő korán indúlt: – az alatt egy kedves hir érkezett 

Sümeg’ vidékjére, hogy Te éppen 7ber 9dikén Szirczre készülsz, mellyhez Bajomban azt is hozzá 

tették hogy Bajomba is akarsz menni: – nekem nem a’ lévén vágyásom, hogy Kassát, Regmezet, 

Széphalmot, hanem hogy Kazinczit lássam; elfelejtettem azt, hogy én néha egy akkora úttal, mint 

Füred és Szántód Kassához, a’ Nagyvilág gondolkozása szerént is adós vagyok; meg elégedtem 

azzal hogy vagy Szirczen, vagy Bajomban meg látlak, ölellek, és ki  

[201] 

öntöm kebeledbe Szivemet: – Az is elmult; ’s tartok tüle, hogy ez-után is, mind vágyásom, mind 

reményem füstbe megy: Jobb hát, ha irok; ’s ismét meg ismértetem magamat veled; minekelőtte 

elmúlnék. 

Én egy Kedves Barátomnak, Tuboly Lászlónak, erös unszolására, Nagy Bajomi posványos 

lakásomat el hagytam; – oda már, tsak innen – távolyra gazdálkodom – erőltetés nélkül: – Közös 

szándékunk vala mind-kettőnknek itt egy házat; ollyant épiteni, mellyben mind én, igen kitsiny, 

mind ő nagyobbatska familiánkal megférjünk: de annak kúltsát a’ pénznek hirtelen lett 

megszükülése ki vette kezünkbül: Ő hát meg maradt elöbbeni lakásában, de tsak egy kis órányira 

hozzám Nagy Lengyelben, úgy, hogy a’ barátság’ édességében mindennap is részeltethessük 

egymást. Keresztur a’ hol lakom, a’ Götsej Tartománynak tsak-nem közepe; – annak a’ Szent 

László nemessei fészkének vagy is barlangjának, a’ mellyrűl, egyikrül, mondta Revay, hogy az, 

Vivum Lingvæ Archivum. Sokat tanúltam itt magyarúl; sok szóknak gyökereit nem tudnám, 

többeknek hajtogatásának Urát nem adhatnám; ha ezt a’ valóban együgyü, – ’s a’ mi ide 

legtöbbet tesz, más-mindennel keveretlen népet megnem-ismertem volna annyira meg van 

némelly szóllás-formájiknak, ’s hangjaiknak Erdélyi szamatja; mintha itt is olly soká laktak 

vólna az Unitariusok, mint a’ Baranyai Ormányságban. – A’ vidék ollyan mint a’ hajdani 

tündérek miveletlen hazája; szelidségre nézve Szántod ehezképpest Paraditsom – leg 

könnyebben által esem leírásán; ha ide teszem, egy új Levelezőmhöz (Kováts Samuelhez 

Csákrvárra) nem rég, feleletül küldött egynehány vers-soromat: „Itt, a’ nagy világtúl félre vonúltt 

maganosságban Egy, vagy Robinsont, vagy Románt játszó Görbe Országban, Hol vékony 

levegővel él, ’s friss vízzel a’ Napæa, De Veszta’ haragját bizton kikerülhetné Rhea. Hol tsak a’ 

szükség késztette Szent László nemesseit, Imitt amott meg pusztitni Endimion’ erdejit; Másként 

hozzá sem Czéresnek nem vólna igassága, Sem nagy tóldást nem nyer vele a’ Szilénus’ országa: 

A’ vidék, mintegy tükörben mutat kedves szomorút, Es mint Tihan, a’ Kazinczy’ szavaként 

kiesen rút: Itt, mondom, itt, a’ hol embert, ha tetszik, hetek számra Sem látok; senki sem ügyel 

kisded iró szobámra, Meg vontam magamat kedveltt pusztai szállásomban, Készitgetem Tanú 

nélkül, mintegy édes álomban, vagy az örökké valóság’ vagy maradék’ számára, Munkáimat, 

mellyek tanúk legyenek valahára, Holtom után, az utóbbi világ elött, hogy éltem; Es rövid 

élttem’ napjait tunyán el nem henyéltem. ’Sat. 

Foglalatosságom mind az, a’ mi gyönyörködtetö, és éltető tárgyja lehet a’ tudományos elmének. 

– még a’ Musika is, – a’ mit fijatalabb ideimben se nem gyakorlottam, se nem is tudtam: Az én 

és emlitett Barátom’ Leányink’ Concertjei, – a’ kik az én ötödfélszáz énekeimet, többnyire mind 

tudják hármoniássan dudolgatni, – kedvet tsinaltak, ama hajdani Bárdus kóták szerént, mellyeket 

egy 1508ban gothus betükkel irtt Margarita Philosophica Nova felelevenitett, azután a’ 

Franczok a’ David’ Zsoltárira is alkalmaztatták, mi pedig tanúló koromban Maroti után 

gyakorlottunk, – meg probálnom az eredeti hármas öszve-hangzást, a’ fortepiánón; a’ közel 

hozzám lakó egykét tanúltt Musikusoknak megelégedésével: Ez naplement’ tajban szokott 
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mulatságom, és mind annyiszer a’ Te’ híjjába tsillogsz-odra emlékeztetőm. – – A’ Poësist nem 

tsak gyakorlom, hanem egy Götsei Helicon’ fel állithatása reménysege alatt szoros 

kötelességemmé is tettem: a’ Helicon pedig igy kerekedett: Doczy Trézsi, özvegy Farkas 

Sandorné, nekem Földim, és Bajomban osztályosom, Férje halálakor szomorú verseket írt. – sem 

én, sem más, nem tudtuk az elött ebbeli tehetségét; – de a’ versek is ollyanok vóltak, hogy nehéz 

vólt az ö tsinálmányjának hinni: – En hát reá kértem, hogy levelezzen velem versekben: – szót 

fogadott: – és még szerentsésebbnek mutatta magát a’ levelezésben, mint a’ halottas énekben – 

az én egy, és Barátom’ ket Leányinknak ez ösztönt adott, meg próbálni, ha tsak férjjit illete a’ 

Poésis? a’ téli fonás közben irogattak énekeket; azután beszédes verseket is; – mutatóúl ide zárok 

/ annyit, a’ mennyit ez a’ Posta el bir; mindenikébűl egyet-egyet – úgy a’ mint ök készitették – 

tsak nemelly vidékbeli vissza éléseket, az irásban, meg igazitva. – Ezek ugyan mind ollyan 

Horváth Adamos versek (a’ mint itt nevezik) Illyeket írnak többnyire, nem tsak az én 

tekintetemért, hanem leg inkább azért, mivel az illyen soroknak, négyesben, egynehány tetszetes 

ariájok van: de legkönnyebb is rajtok levelezni, a’ közep kadenczianak elhagyásával. 

Egyébbaránt, irnak ök Nemzeti hangzású dallokat is, de mivel azoknak érdemek is jóformán 

Nemzeti; többnyire tsak az én Posthumus irásim’ közé valók lesznek. – Egy két verset még is – 

tsak az ének’ példája kedvéért: – Az utolsó igy kezd egy Nemzeti dallot: „Gyen- 

 

[202] 

 

ge Nimfák! mit gondoltok, ogy Katonához hajoltok; Hivségteket meg bánjátok, Eltetek is meg 

unjátok. – Ne – ne higyj a’ Katonának, mert ő nem Ura szavának, Más az ö kötelessége, nem is 

állandó hivsége. – – Oh a’ Nimródok’ kezei, A’ hatalom’ ezközei, Az Enczelád’ peldájára 

Nyerget raknak más hátára. – – Nimfám! őrizd hát szivedet Ne vesztegesd hivsegedet Az illy 

gavalleriára, Isten adta Katonára. etc (mert az a’ dall adott neki alkalmatosságot, melly a’ 

köznépnél így kezdödik: Isten adta Katonája ’s atöbbi) – A’ harmadik pedig, a’ közelebbi késő 

fagy után: „Te kegyetlen fagyasztó tél, Nekem millyen nagy kárt tettél! Virágimat el vetted, 

Velek kedvemet is elenyésztetted, Velek el enyésztetted. – – A’ Te hideg lehelleted, Kegyetlen 

tselekedeted, Florának is bút hozott, Virágitúl már ő is el bútsúzott, Már ö is el butsúzott. – – – 

Melly szépen folydogálának Boldog napjai Flórának; De melly hamar el múltak, Virágjai mind 

a’ Stikszbe hullottak, Mind a’ Stikszbe hullottak.” Te az illyeneknek kedvellője vagy, ha ugy 

nézlek, mint a’ ki valaha velem is Sári Rózsámat irattál; Ha én még olly szerentsés lehetek 

életemben, hogy Széphalmon ölelhesselek, mind el viszem velem a’ Poétriák’ versezeteit; 

mellyek már feleletimmel együtt jó formán tennének annyit, mint az én egyik Holmim. – De 

talán már sok is lessz egy Levelben a’ mit írtam. – Nem telhetetlenkedem tovább. – Isten veled. – 

Szeress. – a’ ki vagyok allandóul hiv baratod  

 

Irom Petri Kereszturban (Zala Egerszeghez három órányira) Nagy Pénteken 1814. 

 

Horváth Ádám mk 

 

Jegyzet (M.G.): A levél megjelent Kazinczy levelezésében KazLev XI. 2638. 

[202–205] 

P Kur 3a Aug 1814 
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[…] 

Csalárd gyanakodó! ‒ mert véllem soha sem is kőzölte ‒ De ez szokása vólt H. Anak. ‒ nem 

akarván hólta utánn néki derogálni; nem hozok elő példákat ‒ ámbár botrankoztatokat tudnék. 

DEUS ipse parcat! 

Jegyzet (M.G.): Az utolsó két mondat: Sárközy István keze. A levél megjelent Kazinczy 

levelezésében KazLev XII. 2708.  

 

Cetli:  

Esö van ’s hol a’ hó 

Tandem ergo Nivea 

Győznél Amor 

Virág Benedeknek Fejervárra 

A’ Hercules valasztására 

Bessenyei Kapitanyhoz 

Somsits és Peczeli füredrül 

Epithal nagyGörbő 

Bal szerentse 

G. Erdödi Lajoshoz 

De mit törődöm én vele 

Tüzét Prometheus 

Oh szerelem mezeje 

Csak tóldasd mar Pajtás 

A’ ki vitéz vala 

Hol vagy sok szivem Rontói 

Szeret a’ Muraköz 

Székit Eszterházi 

AD Csokonai: El jött hát Baratom 

[…] Te azon panaszolkodol 

Hova tünsz el aldott 

Minden ora egy egész nap 

Alom alom 

Mikor én kis pitziny 

A Szerelem hasogatja 

Gyere velem Pajtás 

Az Isten Évát Ádámnak 

Cosmologia 

Pál fordulására 
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Posonyi […] insurrectio 

Haboru tsimbok Epigramma 

Gombainé Epitaph. 

Kies hegyek szelid erdök 

1797-dik új esztendöre 

Halni megyek 

Attadi […] 

Czinderi […] fordulás 

Be kevés ember van 

Még jöt el sem kezdödött az Isteni 

Szünj meg rettegtetni 

Akiket a’ Szerentse 

Meddig üldöz 

Somogyi installatio 

 


