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A XVI. századi misszilisek kutatója szamara mindig

különleges öröm, ha egy személytől nem csupán egy-két, ha-

nem több levelet is talál. A nyelvész elsősorban akkor

elégedett, ha a levelek saját kezűek, ha ugyanazon helyről

keltezettek, tehát ha írójuk nyelvét, nyelvhasználatát meg-

felelő nagyságú korpusz alapján le tudja írni, s a család-

történeti szakiroda10m, illetve a levelek datálásának se-

gítségével ezt a nyelvet lokalizálni is tudja, vagyis meg-

próbálkozhat a nyelvi jelenségek helyhez kötésévei is.

Ezek mellett azonban a szociolingvisztikai szempontok

is rendkívül fontosak számunkra: hogy milyen társadalmi

rétegbe tartozik a levél írója, mennyire volt iskolázott,

olvasott, mennyire hatott rá környezetének, netalán olvas-

mányainak nyelve. Ezen információk felgyűjtése során számos

művelődéstörténeti érdekesség is előbukkan elevelekből.

Az MNyTK 121. számában a Batthyány-család levéltárából

való több száz levélből álló gyűjteményemből hetvenegy du-

nántúli levelet tettem közzé, s köztük ugyanazon levélíró-

tói gyakran 5--10 levél is akad. Némelyekből nemcsak a

korabeli apróbb-nagyobb külső eseményekkel, történésekkel

ismerkedhetünk meg, hanem olykor egy-egy egyéniség, gondol-

kodásmód, magatartásforma is kibontakozik belőlük. Ezek

közül vizsgálok egy csoportot.

Kávásy Jóbnak tizenhárom, egy kivételével saját kezű

levelét őrizte meg a Batthyány-levéltár az 1571 és 1576

közötti évekből. A levelek mind a Zala megyei Boncodföldén

keltek, csupán az utolsó íródott Németújváron, ahová a tö-

rök elől menekült Kávásy. Arról a Kávásy családról, amely-

hez Jób tartozik, legtöbbet Csánkitól tudunk meg. Szerinte

(Ill, 159) a Kávásyaknak Zala megyében sok egyéb mellett

Káváson és Boncodföldén voltak birtokaik. Nyilvánvaló te-

hát, hogy ennek a Zala megyei családnak a tagja a mi levél-

írónk is.



Kávásy levelei tartalmi szempontból is különös figye-

lemre tarthatnak számot. Megtudjuk belőlük, hogyan él és

gondolkodik, s hogyan tart ki az utolsó pillanatig a török-

től veszélyeztetett területek kevésbé tehetős lakossága;

másrészt egy irodalomkedvelő embert ismerünk meg Kávásy

Jóbban, aki nem sajnálta a fáradságot, hogy kölcsönkért

könyvekből hosszú históriákat másoljon ki magának: ez a

XVI. századi irodalom terjedésének érdekes mozzanata.

A levelek mindenike Batthyány Boldizsárnak szól. Sok-

mindent megtudunk belőlük Kávásy családjáról is, csupán

véletlen, akaratlan közlésekből: "az vr Isten hazaftarfal

es Apro giermekekel Zeretet" (48); (A számok a kiadványban

szereplő levelek sorszámára utalnak.) Boncodföldén él "édes

örökségében, házában", "kYt az Regy Jambor feiedelmek az En

eleYmnek Nem penzekert, hanem wérek hwllafaert es halalo-

kert attak" (48). Húgai Németújváron élnek: "hwgaymnak VY-

czaY Görg'nenek es SennieY Sandornenak vagion oth egh ha-

zok" [Németújváron] (48). Öccse feltehetően vele együtt

Zalában él: "Az mYt kűldőttem affelet az wchem hazatul

kűldőttem" (45).

Abból a sok egyéb információból, amelyhez Kávássy le-

velei hozzájuttatnak bennünket (környékbeli kisnemesek,

főurak birtokperei, határjárásai, a török betörései stb.)

csak három témakört ragadok ki, melyekből egy XVI. századi

szolid viszonyok között élő kisnemes mindennapi életébe

láthatunk bele, de ugyanakkor érdekes művelődéstörténeti

tanulságok is levonhatók belőlük.

Kávásyról levelei alapján az derül ki, hogy gondos

gazda volt, aki tudatos szakértelemmel foglalkozott gyümöl-

csöséveI, kísérletezett újfajta gyümölcsök meghonosításá-

val. Első levelei épp arrpl szólnak, hogy különleges gyü-

mölcsöket küld Batthyánynak ajándékba: 1571-ben: "hogi

:Ngod Egerwarat vala emlekeztem vala :Nnak hogi ennalam

őregh Mwlkotal alma vag ion kY termezet zerent Nagi Lefzen

Az YzYis Más hogi Nem mYnt az köz Mwfkotal almanak" (41),

1572-ben: "Im kűldettem :Nnak Valamy kewes Mw{kotal almat,

kőzepbe hat alma vagion pappyrofba takarwa, az Mas fele

Mwfkotal yzYwelis, ... BYzonY őrőme{t tőbbet kűldettem vol-

na, de felette kewes volt rayta ez eztendőbe, az faYs fYa-

tal fa" (42). Dinnyével is kísérletezik: 1573: "mYgh :Nnoz

voltam valamY férges dYnnYeym Értenek kYket :Nnak Nem az

vegre küldöttem hog Jok volnanak, hanem chak hog MYnalwnk

mégh wY{agh, es hYzem hog' :Ngod Nem az yzetlen dYnnYet

NezY, hanem az En Jo akaratboI valo Zolgalatomat" (43). A



dinnye úgy látszik, nem sikerült : 1575: "Nag(agod paran-

cholta Ennekem hog ha volna küldenek :Nnak Jo dinniet

ez eztendőbe af fele Jo dinnieim chak egh sem volt ennekem

Mert Nem lén magom hog vethettem volna" (49). Kávásy kert-

jében volt még barack, körte és szőlő is: "BaraczkfaYm

Byzoni Jok voltanak Jde my felenk (enkYnek ollianok Nem

voltanak mYnt Ennekem, de Mind kertemből mind zőlőmből kj

azanak Immar harom eztendeie, Apro fyatallia elegh vag ion

de mégh Nem teremnek", helyette "Im küldettem :Nnak ex

laboribus Manuü mearü egY nYhan Zelenkat, valamY fyatal fan

termet" (49). (A zelenka őszi körte.) 1575 novemberében:

"Im küldőttem :Nnak valamY kewes zőlőt es kőrtwelt" (51),

1576-ban "kilencz kötes körtuelt" küld (52).

Egy ízben facsemetével örvendezteti meg Batthyányt.

1575 októberében írja: "Im megh kwldöttem :Nnak az olto-

want, es az Zala Borat, Az Vr Isten ... engeg'gie hog sok

eztendeigh ehe(sek :Ngod ez fa gYmőlchebe Beke(egbe"; e

levél utóirataként szakszerü tanácsot is ad az oltovány

elültetésére: "Towabba az fat megh iegzettem Az.mellik fe-

lewel délre állot az kérgét megh hantottak egy kychynnie

y(megh wg kel wltetny hog dé~re legien az hántot feléwel

Es az Agaynak Mindeniknek mYnt egy yznyt el kel MecczenY az

hegybe Jobban megh foganozik." (50). Amennyire én értek

hozzá -- nem nagyon --, úgy tudom, ez a tanács mindmáig

hasznos és érvényes.

Az eddigiekből úgy tünhetne fel, hogy Kávásy Jób békés

kertészkedéssel töltötte napjait. Leveleiből azonban az is

kiderül, hogy mind e közben a törökök állandó zaklatásának

kitéve, egyaránt aggódott háza és hazája békességéért. Elő-

ször 1574. október 5-i levelében olvasunk erről: "Towabba

:Nnak Zalay wyhYrt azt Irhatom hogi Martaloczal Bőwe(sek

vagYwnk, Immar chak kőzel az az fel Merfőldőn voltak az En

hazamtul, az Ebergeny farkas Zőlőhegierül vyttek Embert"

(44). 1575 augusztusában már egyre szorongatóbb a helyzet,

a levél kétségbeesett hangja jól érzékelteti ezt: "Az mynt

az Én kichin Elmémel ytelhetem wgy tecczik, hogY Nem chak

egh vag két refze, Ez zegen romlot orzagwnknak, hanem vgian

Mindene(tül az Twz kőzepiben vagion, ky oltania igen kewe-

(et latok kinek oltany kellene, olliant sokat latok hog

gioitia. Azért Byzodalmas vram az En Zegen Elmém Nywghatat-

lan megh Marada(wnk felől .•. Im chynaltam vala, valamy pa-

lankochkat, Ez vegre hog Ne lennek ollian mynt az Nywl

hog' Mindiaraft chak egh lőwes halways az En édes őrők(se-

gemből hazambol el fwtamnam. De ez hYtwan palankba az



Chiazar Algywjt felefegemel es illien Apro giermekekel wgi
tecczik Nem melto megh varnom" (48). Arra kéri Batthyányt,
tegye lehetővé, hogy az ő birtokára, Németújvárra költöz-
hessen családj ával. 1575 októberében arról ír, hogy "Immar
Jt annyra el yiettek az TöröktGl, hoi tegnap előt az :Ngod
Zolgayt lattak volt valahol Egerzegh taian, Annyra fwtottak
előttők mynt ha hatokon lét volna az tőrők Ingien sem re-
mellik Immar hog' magiar katonat lafsanak" (50). Végül va-
lóban menekülésre kényszerül Kávásy. 1575. november 14-én
kelt levelében olvashatjuk: "Towabba mywel hog' ez Zegen
ZalawarmegetGl Mind fő Ispanyuk, mynd az Zomzed Nemes Vraym
Bwchwiokat vézik, az ky hol vrat es helt talal Maganak
Azert Enys Sokat gondolkottam raita (Byzoni penigh giakorta
syrwa) kyhez es howa fogiam feyemet ha az En édes házámat
el kel hadnom" (51). Sismételten kéri, hogy Németújvárban
adjon helyt neki Batthyány. A válasz -- úgy látszik
kedvező lehetett, mert 1576 szeptemberében már Németújvár-
ról datálja sokkal derGsebb, kiegyensúlyozottabb levelét.

A levelekből Kávásy Jóbot még egy érdekes oldaláról
ismerhetjük meg. Az az ember, aki gyümölcsösét oly szakér-
tően gondozta, miközben a török veszedelem már háza palánk-
ját fenyegette, ugyanakkor olvasni szerető "értelmiségi"
lehetett.

A levélváltásból az irodalmi mGvek terjedésének egyik
XVI. századvégi szokásmódjára derül fény. Az 1573 júliusá-
ban írt levélből azt tudjuk meg, hogy szó eshetett szemé-
lyes beszélgetéseik során valamiféle könyvekről, amelyeket
egyrészt Kávásy küldött el Batthyánynak, másrészt viszont
Kávásy kér Batthyánytól. "Towabba amel' kőnwek felöl em-
lekeztem :Ngod előt, Im megh kGldőttem :Nnak". Majd ugyan-
ezen levél vége felé: "Towabba :Nnak megh Zolgalom az Ten-
geren valo hadakozafrwl valo verfeket Ira~a megh :Ngod
ennekem" (43). (Érdemes Kávásy stílusérzékét megfigyelni
ebben a mondatban, ugyanis utólag az első való-t kihúzta.)
Sajnos nem tudtam megállapítani, melyik munkáról lehet szó.
De Batthyány úgy látszik, nem másoltatta le a mGvet, hanem
elküldte a könyvet, sőt könyveket küldött az irodalomkedve-
lő Kávásynak. Erre utalnak a következő sorok egy 1575.
október 17-i levélben: "Towabba mégh az werfeket Mind ky
Nem irhattam, sok dolgom volt az wetéfsel, Borral es ÉpG-
lettel de Rőwid Nap el vegezem es vag Magam wYzem vag
megh kGldőm :Nnak" (50). Ugyanez év november 9-én már küldi
is vissza a könyveket: "Towabba az :Ngod kőnyweyből megh
irtam az ver feket. Es :Nnak megh kGldőttem az kőnyweket, ha



Isten éltet az :Ngod En hozzam illien Zegen Zolgaiahoz valo
kegelmes Jo akarattiat Ygekezem megh ZolgalnY :Nnak." (51).
Kiderül tehát, hogy a verseket saját maga írta le. Így nem
csodálkozhatunk, ha leveleinek stílusa is olyan, hogy érde-
mes volna akár külön foglalkozni vele. De célom ebben a kis
összeállításban csupán annyi volt, hogy bemutassam, egy
rövidke levélgyűjteményböl mennyi mindent fejthetünk meg az
egykorú művelödéstörténettel kapcsolatosan.




