
ADALÉKOK AZ UJABB MAGYAR IRODALOMHOZ. 

I. 
Ányos hatásához. 

Ányos költészetének kétségtelenül a legnemesebb és legbe
csesebb termékei azok a panaszos énekek, azok az önemésztő 
merengések, melyekben összetört szívének elnyomott fájdalma 
olykor szakadozva zokog, olykor kétségbeesetten felsikolt. Fiatal
sága természetes követeléseinek és szerzetesi rideg fogadalmainak 
végzetes összeütközésében meghasonolva önnön-magával, állásával, 
az élettel és a világgal, majd magát megadva kínosan borong, 
majd nyughatatlanul lázongva viharzik. Hiszen a világ alkottatá
sának rendiben, a mint bánatos bölcselkedéssel írja, nem úgy vagyon 
az ember teremtve, hogy még érez, csendességre jöhessen. Azért 
vannak több indulatjai, hogy azok szüntelen egymást kergetvén, 
szivébe mint tengeri habok a kősziklába úgy ütközzenek. A szú
nyog; felette pedig lelkünk mint a sebes szelektől ide s tova 
verettetni szokott tűznek lángja, úgy tűnik, egyenlőül mélységre 
magasságra ragadtatván.« * 

Igen, lelke a fájdalomnak, a meghasonlásnak, az elborúlásnak, 
a pessimismusnak mélységei és magasságai közt hányódott, míg 
utoljára olyan lett, mint a »hegyek közt fekvő magános erdők, 
vagy sivatag pusztaságok«, hol semmi öröm-kiáltás soha nem 
hallszik.2 Mert hiában merült könyveibe, hiába futott felső-elefánti 
remeteségébe, remeteségének hideg kősziklái és hűvös völgyei 
közé: az édes emlékezet a régi boldogságokról s idők homátyába 
temetett napokról vele jára mindenütt; és szive, ez a szenvedé
lyektől zaklatott, küzdelmekben elgyötrött szív, keservesen meg
megsiratta az ő meggondolatlanul feláldozott örömeit és megta
gadott jogait. vS a szegény, a szerencsétlen költőnek nem volt 
nyugalma sehol: minél többet gondolkozott nappal, annál kevesebb 
csendességet talált éjjel; hisz a szerzetesek között is bús vallomá-

1 Ányos Pál: Munkáji. Bécs. 1798. 73. 1. 
2 Ugyanaz. 71. L. 
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saként csupán akkor lehetne nyugodalom, ha csak lelkek volnának 
test nélkül; l ő pedig test is volt, büszke, daczos, szilaj vérrel, 
mely gyermekes sérelme miatt eldobta magától egy boldog élet 
minden édességeit: hogy többé sem az övéivel kiengesztelődni, 
sem a fegyelem fékeibe beletörődni ne bírjon. Ilyen jellemmel nem 
lehetett egyéb reménye, mint a teljes reménytelenség, nem lehetett 
egyéb nyugodalma, mint a kora elmúlás; mert mennél inkább érzesz, 
annál jobban és megszünhetetlenebbűl fog a szived fohászkodni. 
El kell magadat tökélened, nem gondolni, nem érzeni, vagy emész
tődni :2 ismeri és hirdeti maga. S mivel hiába volt ez eltökélés: 
emésztődött, míg a lelki lobogások, örökös viharzások, titkos szen
vedések és fojtott panaszok megtörték küszködő szárnyait. Éle
tének tragikumában, úgy látszik, a hathatós ténj^ező szerelme volt, 
annál hathatósabb, minél ifjabb szívvel hódolt neki, mert a vesztett 
éden ideáljának egész ragyogásával temetkezett a kolostor falai 
közé, s képzeleti vagy igazi boldogságának emléke annál suga
rasabban tündökölt a ködlő időn keresztül lelke előtt, minél inkább 
folytak az évek. Mindég fájó és mindég sóvárgó szívének ez az 
érzés oly sokat-jelentő . volt: részegsége a józan természetnek, 
kedves bolondsága az okosságnak, királya minden emberi indula
toknak, szemes vakság, édes kín, mosolygó könyhullatás, óhajtott 
veszedelem;3 nem csoda, ha megszünhetetlenűl vérzett miatta. 
Mert a pathmosi vak gyermek váltig körűi röpdeste, mérges nyilá
val egyre unszolta és emlékeztette, hogy mire született;4 s ő 
megejtő álomlátások gyönyörében égve és epedve, gondolkozott 
az édes méregről, annak igézetes természetéről és hatásáról. S bár 
másutt, Barcsay Ábrahámhoz intézett egyik levelében, a szere
lemnek inkább cseléről és rabságáról, inkább veszedelméről és 
fájdalmáról, mint üdvéről és öröméről beszél, mert szélvész ez 
indulat, nem pedig csendesség, vidám szomorúság, kínos gyönyö
rűség : 5 hangjának rezgése, színezésének melegsége, különösen 
érzéki képeinek buja gazdagsága mégis elárulja, hogy mennyi 
visszafojtott láng lobog benne, hogy mennyire édes képzeletének 
a játék, melylyel a szemfényvesztő érzés kelepczéiről álmodozik. 
Most álmodozik, de egykor a maga beismerése szerint a valóságban 
is tapasztalta; legalább hiszi, hogy tapasztalta.6 Mert a tizenhat 
esztendős ifjú, a mennyi Ányos volt a kolostorba vonulásakor, 
könnyen veszi a maga szőtte ábrándot édes valóságnak. 
A hit és az érzés boldogítja, s ennek erőszakos elfojtása épp oly 
élő sebet üthet, mint a viszonzott szerelem élvének vesztése. Az 

i Ányos Pál: Munkáji. Bécs. 1798. 76. 1. 
2 Ugyanaz. 74. 1. 
* Ányos Pál: Munkáji. Bécs. 1798. 75. 1. 
* Ugyanaz. 236. 1. 
5 Ugyanaz. 193. 1. 
« Ányos Pál: Munkáji. Bécs. 1798. 193. 1. 
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bizonyos, hogy a pathmosi vak gyermek nyila beletört szivébe. 
Ez az az élő seb, mety miatt lassan lassan úgy elborul, mint 
»a mélységben zörgő sötétség«,1 mert az ő boldogságra és szabad
ságra hivatott lelke a rideg fegyelem gyötrő fékei közt majd 
búsongva, majd lázongva vergődik. Szívbeli kielégítetlensége álta
lános elégületlenséggé fejlik, minél fogva az élet mint szerencsét
lenség nehezedik rája. Ezt az égő érzetet meg-megkisérti a hideg-
bölcselkedéssel oltogatni, de a bölcselkedés csak arra jó neki, hogy 
a rendi korlátok között fogékonyabb legyen az erkölcsi, társadalmi, 
állami és nemzeti korlátok iránt, hogy a maga fájdalmában, nyomorú
ságában, vergődésében és szerencsétlenségében az örök-ember vég
zetét ismerje föl és sirassa meg; hogy gondolkozásának világa fölött 
a pessimismus teljesen elboruljon! Nem képzelgi, nem álmodja 
a mi fáj: hanem szivében érzi és hordozza egész tragikumával 
együtt. Épen azért hatnak oly közvetlenül, oly mélyen panasz
énekei, önemésztő merengései ma is, pedig a nemzeti irodalomnak 
több mint száz esztendős szerencsés fejlődése haladta meg őket. 
Mert a mi a költészetben örök: az eszme és érzés igazsága, a kép 
és hang közvetlensége, ma is egész erejével érint bennök, ha nyilat
kozásuk módja ma már avatagnak tetszik is. Vagy hivatkozzunk-e 
szomorú Tűnődésére, mely nemcsak a terhes, álmatlan éjjel sétét-
ségébe, de a háborgó lélek ijesztő viharába is be-bevillant ? Hivat
kozzunk-e megrázó Panaszára a halovány holdnál, mely a temető 
keresztjei közt mutatja be, a mint a költő ott vigasztalást keres; 
de bolygó bús alakjától még a síri árnyak is megfutnak ? S hivat
kozzunk-e lantjának annyi töredezett sóhajára és kitörő sikojára, 
melyben az egyéni és emberi sors nyomorúságának keserve jajdul 
meg? Nem, hiszen nem Ányos jelleméről és költészetéről akarunk 
szólni: csak egyik énekének hatásáról kívánunk megemlékezni; 
a mit mondtunk, csak azért pedzettük, hogy szenvedélyének, 
erejének, hangjának közvetlenségére, fájdalmának, elborúlásának, 
pessimismusának őszinteségére visszagondolhassunk. Mert ebben 
a közvetlenségben és őszinteségben, mely költői tehetségének leg-
kétségtelenebb bélyege, rejlik a titka, hogy kortársai előtt csoda

jelenségnek tűnt fel, kinek egy-egy verse, például Keserve kedvese 
sírjánál, messzi körben erős visszhangot keltett 

Ez az ének is, mint Ányos annyi szerelmi megnyilatkozása, 
a saját szivéből és szenvedéséből fakad; nem helyzeti dal, hanem 
személyes élmény. Első kiadója ugyan, Bacsányi János, talán 
a költő szerzetesi pábyájára való tekintettel, egyéni vonatkozás nélkül 
czímezi: Egy hív szívnek keserve kedvessé sírjánál;2 de Endrődi 
Sándor, ki mint az Ányosok rokona, a költő kézirati maradván}raiba 
betekintett s a család élő hagyományaival ismerős, határozottan 
állítja, hogy a költő a maga kedvesét gyászolja benne.3 Ekkor 

1 Ugyanaz. 71. 1. 
2 Ányos Pál: Munkáji. Bécs, 1798. 81. 1. 5 Magyar Múzeum. II. k. 12. 1. 
3 Bndrödi Sándor: Költők világa. Nagyvárad 1887. 106. 1. . • 
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kétszeresen vesztette el azt, előbb a maga kolostorba vonulásakor, 
aztán annak halála által. A költemény párja, melyet Endrődi az 
eredetiből újra közöl: a Titkos Polyxena,1 megerősíteni látszik 
ez állítást, nemcsak megfelelő tartalmával, de keletkezésének ugyan
azon idejével is. A titkos Polyxena éjfélkor, a lelkek órájában, keresi 
fel az aluvó kedvest, hogy áldással üdvözölje. Minden szépsége 
elfog3rott ugyan: szemeinek kéksége beborult, gesztenye-szín haja 
lehullt, de szívének megmaradt épsége, mert azon a halálnak sincs 
hatalma: s esküdt szerelméből eljött költőjéhez, hogy testetlen kar
jaival ölelje: emlékezzék meg róla ő is imádságai közt! A leírásnak, 
melyet magáról a Titkos Pofyxena ád, pár vonásából: kék szemeiről, 
gesztenye-szín hajáról szőke nőnek tetszik, a mi teljesen összhang-
zik Barcsay Ábrahámhoz írott egyik levelének ama heh/ével, a hol 
szőke Kloéjáról beszél.2 Kloe vagy Polyxena, a Kazinczjf Orpheu-
sában Calliroe,3 e szerint 1782. júliusában még élt, s halála már 
az Ányos betegeskedésének székes-fejérvári idejére esik. Ha nem 
csalódunk, akkor ez a csapás ebben az időben egjiránt közre
hatott mind teljesebb elborúlására, mind korhadozóbb állapotára. 
Hű szivében, mely a rendi kötelékek és társadalmi tilalmak ellenére 
is megőrizte ifjonti rajongását, a veszteség keserve az egyesülés 
sovárgásával párosult, s éneke ennek ad mélabús és panaszos 
kifejezést. Megjelenik kedvese sírjánál, éjjeli látogatása viszonzása
ként, hog3r setét koporsójában elenyészhessen véle; de meg nem 
nyilik az, sem esdeklésére, sem sürgetésére; s ő a halál ellen fordul 
zúgolódva, hogy miért kegyetlenkedik gyönge-virágszálakon. Aztán 
az ő gyenge virágszála ragadja meg egyszerre, kivel eladdig 
öröme, gyötrelme közös volt. Csak most nem hallja szavát, most 
hagyja sírni magát; pedig tudja, hogy képe most is szivében van: 
immár nélküle víg kedvet soha nem remélhet. Az ének hangja ép 
oly szép, mint a mily megható: a sóvárgó, panaszlo, vérző lélek 
kesergése. Valami egyszerű és mégis művészi, a mint hosszú sorai 
meg-megerednek, aztán apró, egyenetlen sorokká tördelőznek, mint 
ahogy a meg-megáradó panasz és sirám fáradtan rövid, egye
netlen jajba és sóhajba szakadozik. Nem a kiszámítás, hanem az 
alkalmi hangúlat szüli az alakot, mely a tartalommal belső egységbe 
forr; mind a kettő közvetlen és keresetlen. 

ímhol az ének, még ma sem olvashatjuk megindulás nélkül. 

1. 
ím', koporsód' ajtajánál áll hív szeretőd ! 
De látom, hogy bé van zárva setét temetőd. 
Nyisd-fel! készen vár már ölem, hogy ölelhessen; 
Szívem pedig, hogy itt veled elenyészhessen ; 

3 Szana Tamás : Figyelő. 1871. 47. szám. 
s Ányóé Pál: Munkájú Bécs. 1798. 193. 1. 
3 Orpheus. Kassa. 1790. II. k. 266. 1. 
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Ah! kegyetlen Párkák, 
Kik e' sírba zárták 

Szívemet, 
Kedvemet 

Füstbe oszlatták. 

2. 
Óh Halál! mit kegyetlenkedsz az olly sziveken, 
Kik tsak most kezdtek örülni szent hívségeken ? — 
Mit mutatod hatalmadat gyenge ágakon, 
Tsak tegnapi hajnalban nyilt virágszálakon ? 

Bús birodalmadnak 
Mi örömöt adnak, 

Ha ezen 
Erőtlen 

Szálak hervadnak ? — 

3. 
De nem jő hívemtől szózat, nem jő felelet, 
Melly keresztűl-hatná ezt a' gyászos fedelet; 
Oh, pedig melly jól ismerte előbb szavamat! 
Most hagy előszször egyedül sírni magamat! 

Ha előbb könyvem folyt, 
Velem egygyütt gyászolt; 

Örömünk 
Gyötrelmünk 

Közönséges volt. 

4. 
Már a' halál feloldozta illy köteleit; 
Nem boríthattyák már könyvek ékes szemeit. 
Nyugodgy' tehát, áldott lélek, békességedben! 

vTudom, ha nem szóllsz is, képem fenn-van szívedben. 
Míg bennem a' lélek 
Piheg, gyászban élek; 

Már többet 
Víg kedvet 

Nem is reméllek. 

Bár a költemény legelőször csak másfél évtizeddel Ányos 
halála után jelent meg : barátai közt még életében elterjedett és 
nagy elismeréssel találkozott. Egyik társa ama kevesek közül, kik 
a Pálos-rend tagjai közül vonzalmával, ha nem is bizalmával 
dicsekedhettek, Zsolnai Péter, valószínűleg a veszprémi kanonok, 
Zsolnai. Dávidnak, a költő versei kegyeletes megőrzőjének testvére, 
választ is írt reája. Vagy úgy gondolkozott, hogy. annyi fájdalom 
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és bánat töredelme inkább egy sirató nő keservébe illik, vagy 
pedig azt hitte, hogy a betegeskedő költő eleve önnönmagát sirat
tatja el. Nála a halott-férfi és a kedves zokog sírjánál. Mert leg
alább feleletül Nagy-Szombat, Buda és Pest emlegetésének, hol 
abban az időben az ifjúság egyetemi tanulmánya folyt, leányra 
való vonatkozása és értelme nem igen lehet. Téves a kiindulása, 
gyarló az irása, mert benne semmi költőiség nincsen, nemcsak az 
alkotás, de még a verselés színvonalára sem emelkedik; darabos 
soraiban egy bűnbánó félelme és vezeklese nyilatkozik, mely a 
gyászoló kedvest a. lelki atyához utasítja. Nyilván való, hogy Péter 
atya versének a Múzsák nem igen örvendhettek: de meg van az 
•az érdeme, hogy világosan példázza, mi különbség van a hiva
tott költő és hívatlan versfaragó közt; még inkább, hogy alkalmat 
adott Ányosnak, mikép szerzetes társa feleletét beteges ágyán, 
Székes-Fejérvárott, kijavíthassa.1 Ányosnak ez a költői munkája, 
az utolsó irodalmi fellobbanása. Azzal az érdeklődéssel, melyet 
egy nagy tehetség minden aprósága iránt mindig érzünk és érezni 
tartozunk, közöljük a Zsolnai kísérletét, hogy láthassuk az Ányos 
utolsó művét, már a mennyiben javítása annak vehető. A hiteles 
forrás Potyondy Rafael, ki az áhítatos magyarság számára dicső
séges szűz szent Margit, IV. Béla király leánj'ának tiszteletét írta, 
maga is a Pálos-rend tagja, Ányosnak és Zsolnainak közös barátja, 
az Urményi-család házi papja és nevelője, ki Horvát Istvánnal, a 
nagynevű tönténetíróval, még akkor az Ürményi-fiuk jogi tanítójá
val, később apjok, az emlékezetes országbíró titkárával megismer
tette. Potyondy tanult és mivelt ember, irja róla Horvát kiadatlan 
Mindennapijában, ha nem haragos, igen derék, szelíd, könyörülő, 
jámbor erkölcsű, ha pedig fellobban benne a haragnak tüze, a mi 
minden ellenmondásnál megesik, azonnal kivetkezik józanságából, 
magán kivül vagyon. Oly hív darabantja (mert még hős vag}' vitéz 
nevet nem érdemel) a római pápának, hogy inkább sóhajtja 72000 
embereknek káros vesztüket, mintsem a pápa bugyogójárói egy 
gomb-szakadást2. S csakugyan annyira elfogult és vak-buzgó, 
hogy valami Ferencz nevű kapistránus fráternek, ki több esz
tendőtől sekrestyés vala a feloszlatott Pálosok templomában, az 
előtt pedig varga-legény, komolyan elhitte, mikép a budai kapistrá
nus atyák az ördögnek tulajdon keze-irását őrzik. »Sóhajtva 
sóhajtotta látni, beszéli Horvát tovább, Potyondy Rafaelünk ezen 
ördögi jelet: de felülhaladták sóhajtásait az enyéim. Esedeztem 
hát előtte,' hogy engemet ily ritkaság látásától meg ne gátolna, 
mert kívántam vala fontosabban megvizsgálni az ostobaságnak 
balga, hiú hirdetményét. Közös kocsira ültünk valamennyien és a 
fráter társaságában Budára hajtattunk az emiitettem barátokhoz. 

1 Horváth István levelezése P. Horváth Endrével. A nemzeti Múzeum 
birtokában. 1425. XII. Quarta Hung. 1805. márcz. 26-ról. 

2 Horvát István: Mindennapija. A Magy. nemz. Múzeum birtokában. 
I. k. 1805. márcz. 19. 
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Mihelyt jöttünknek okáról szót ejteni kezdettünk, azonnal fel
ugrott közülök egy jó formán kótyagos és megmutatta az irást. 
Ebből állott az egyik lapon: »Ich Josef Milossi unterschreibe mich 
auf fufzig Jahr.« A papiroskának másik lapján pedig ezen szavak 
fordulnak elé: »Ich Catherina Majesch unterschreibe mich auf 
fufzig Jahr.« Mosolyogtam alattomban, mikor látám, hogy az ördög 
németül, nem pedig magyarul írt vala még ezelőtt 30 esztendők
kel.1 Am Potyondy elfogultságának, vakbuzgoságának ellenére 
nem csak a vallás, de a költészet iránt is meleg érdeklődést érzett. 
Ányos neve, emléke, érdeme elég volt néki, hogy megmentse 
Zsolnai feleletét eredeti szövegében és a költő megigazításában, 
S minél merevebben ragaszkodik még a babona hitéhez és hagyo
mányához is, annál inkább kezeskedik, hogy megbízhatunk for
rásában. 

Hadd álljon itt a felelet, a mint következik: 

1. 
Ma koporsóm ajtajánál olvadsz könyvekre ? 
Behatnak e' zápor tsöppök azon helyekre: 
Hol tisztulnak sok hív lelkek, elégtételek 
Miknek nem volt; Én is vagyok illyen egy lélek. 

Óh irgalmas egek! 
Szörnyű lángban égek, 

Hol vágynak ? Jőjenek hűves fellegek. 

2 

Egy nap tölt el e' világból lelkem hogy kimúlt, 
Már is azt vélem századok, nyelvem hogy némult, 
Hlyen a tisztító tűznek rettent' ereje ! 
Pediglen ez kinnyainak még tsak eleje. 

Oh melly sok esztendők 
Múlnak, és nagy üdők! 

Talán kiváltóim még tsak szülendők. 

3. 

Nagy-Szombat,' Pest, Buda vára kies városok, 
Bennetek tölt víg napjaim oh melly károsok ! 
Most a' Musák, kilencz Nimfák jajt, 's bút zengenek, 
Légyen örök hálaadás a' nagy Istennek, 

Hogy pokol kinnyára, 
Nem ítélt lángjára, 

Nézvén bűneimnek vég bánattyára. 

1 Horvát István: Mindennapija. A nemzeti Muz. birtokában. II. k. 1805. 
Május 2-ről. 
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4, 
Már most segíts, 's halálomon ne sírj én hívem ! 
Sirasd bűnöd, azt óhajtja neked hív szívem; 
Jobbulj intlek, járulj kérlek, lelki atyához, 
Vald vétkedet, 's a' báránynak menny asztalához. 

Áldozat e' bárány, 
Kinek vére árán 

Által törsz bűneid rabsága zárán.1 

Ányos változtatása kevés : mégis fölötte megérezhető. A vers
nek eszméjét és szerkezetét, az egyes szakaszok anyagát és mene
tét megtartja: de itt egy jelzővel, ott egy fordulattal, mindenek 
felett pedig szabatos ütemezésével elevenebb szint, erősebb zeng-
zetet, és melegebb hangulatot leheli bele. Az ő erős alanyisága 
még e megszorító korlátokon is átcsap. Természetes, hogy az eredeti
hez való alkalmazkodásnál fogva ő sem emelkedhetik oly magasra, 
mint a hogy a maga szárnyain emelkednék: ő is csak bűneinek 
töredelmes beismerésével és a gyóntató ajánlatával végzi. De leg
alább magyarosabban és hatásosabban beszél. A miről a javítása 
maga, ím, meggyőzően tanúskodhatik: 

1. 
Koporsóm küszöbén olvadsz sűrű könyvekre ? 
Behatottak e' hév tsöppök azon helyekre, 
Hol a lélek tisztul, míg nints elégtétele, 
Engem is ezeknek rekeszt kinos födele. 

Óh irgalmas Egek 
Szörnyű lángban égek. 

Essetek enyhítő tsöppöt föllegek ! 

2. 
Tsak egy napja hogy világtól bűtsűmat vettem, 
Már is úgy tetszik századok, hogy ide jöttem. 
Hlyen e' tisztító tűznek rettent' ereje! 
Pediglen ez kinaimnak még tsak eleje. 

Jaj melly sok esztendők 
Lesznek még türendők ! 

Talán kiváltóim még tsak szülendők. 

3. 
Pest, Buda, Szombat hibámit oh ti tudjátok! 
Mert ifjúságom hivságit ápolgattátok. 
Elmúltak! De most nagy árát füzetem ennek. 
Légyen örök hálaadás a' Nagy Istennek. 

1 Horváth István levelezése P. Horvát Endrével. A nemzeti Múzeum 
birtokában. 1425. XII. Quart. Hung. 1805. márcz. 26-ról. 
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Hogy pokol kinnyára, 
Nem ítélt lángjára, 

Nézvén bűneimnek nagy bánattyára. 

4. 
Ne sírj már hívem, de segíts imádságiddal, 
Oldj föl minden barátságot rég hivságiddal. 
Jobbulj intlek, járulj, kérlek, lelki atyához, 
Vald vétkedet, 's a' báránynak menny asztalához. 

Áldozat e' bárány 
Azért vére árán 

Által törsz bűneid rabsága zárán.1 

Ányos énekének visszhangja még ezzel nem szűnt meg. 
A magyar Tudományos Akadémia első koszorúsa Pázmándi 
Horvát Endre szintén felelt reája. A mi nemcsak «azért érdekes, 
hogy az Ányos huzamos hatására vall: hanem azért is, mert 
kétségtelenül megállapítani engedi, hogy Horvát Endre néhány 
esztendővel már előbb foglalkozott a költészettel, mint a hogy 
eddig az irodalomtörténet tanította róla. Az volt eddig az általános 
állítás, hogy első költeménye alkalmi üdvözlete Molnár János 
győri kanonokhoz 1805-ben, holott Horvát Istvánnal való kiadatlan 
levelezése gyaníttatja, hogy már mint kis-pap a Múzsa körül for
golódott, azt pedig nyilván bizonyítja, hogy 1802-ben már iroga
tott.3 Alig ismerkedik meg a nemcsak névre, de lélekre is két 
rokon ifjú, szivök őszinte vonzalommal forr össze és három év tize
den át a legönzetlenebb ragaszkodással csüng egymáson; pedig 
Horvát István máskép pappal barátkozni nem iparkodik.4 Horvát 
Endre kivétel, nemcsak személyénél, de helyzeténél fogva is, mert 
mint győri káplán nem egyszer közvetítő közte és szerelmese, 
majdan első felesége közt, ki Győrött lakozik. Mind a kettő nála 
tudakozódik, ha levelére a válasz elmarad; mind a kettőnek ő 
szolgál tudósítással, ha rólok hire akad: a miért a leány benső 
bizalmával tiszteli meg, a legény pedig állandó mély barát
sággal. Megismerteti nevét, tehetségét, titkos törekvését a pesti, 
irók körében, kik az első keresztyének magasztos örömével örülnek 
minden csatlakozó új társnak, megfelezik véle édes mindenüket: a 
lobogó lelkesedést a nemzeti irodalom emelésére, a hag3^ományos 
hitet küldetésük nagyságában s a rendületlen reménykedést mun
kájuk sikerében. A fiatal káplánt is egyszerre üdvözlettel és buz-

1 Horváth István levelezése P. Horvát Endrével. A nemzeti Múzeum 
birtokában. 1425. XII. Quart. Hung. 1805. márczius 26-ról. 

s Emlék-könyv. P. Horvát Endre születése százados évfordulati ünnepé
lyének emlékére. Győr. 1879. 15. 1. 

3 Horvát István levelezése P. Horvát Endrével. A nemz. Múzeum birto
kában. 1425. XII Quart. Hung. 1804. novemb. 7-ről. 

* Horvát István: Mindennapija. A nemz Muz. birtokában. 1805. márcz. 2. 
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dítással köszöntik. »Említettem szorgalmatos igyekezeteidet, Írja 
Horvát István már első levelében, Virág Benedek szives barátom 
előtt; ő buzgó örömmel hallotta szavaimat nemes törekedéseiden 
vigadtában. Meg is hagyta, hogy esméretlen létére is nevében tisz
teljelek, 's egyszersmind kérten kérve intselek, hogy gondos szemeid 
előtt forgatván nemzeti nyelvünk eránt való főkötelességedet, ipar
kodjál tőled kitelhetokepen a'nak fényét terjeszteni, nagyobbítani és 
ragyogóbb tündöklésbe iktatni. így lészsz tsak az ollyan boldog-
anya szülte Magyarságnak számában, ki beíratva lévén a' Haza
fiúság könyvében, élten él a vadon időnek minden szakasziban. 
Küld számodra legújabb munkájábólx egy nyomtatványt, mellybol 
meg fedheted azon Criticával kevés esméretségben élő dibdáb ékesen 
szóló urakat, kik most sem szűnnek meg a Sz. László aranyain 
nyugvó Szűz Mária képét emlegetniük.«2 

Mennyi melegség a hangban, mennyi tisztaság a törekvésben. 
Az öreg Virág, a magasztalt magyar Horatius, egyszerre küldi 
áldását, intelmét s elismerését legújabb munkájával ismeretlen létére 
a névtelennek, hogy a nemzeti nyelv és irodalom pallérozójának 
eljegyezhesse. S a fiatal Horvát István épp oly lelkesedéssel, mint 
a minő meggyőződéssel vezeti és közvetíti ezt az emelő össze
köttetést; s mind, elágazóbb szálakkal fűzi tovább, megismerteti 
Verseghy Ferenczczel, Vitkovics Mihályival, Kulcsár Istvánnal is, 
Barátjának igazán irodalmi ügyvivője, ki figyelmezteti minden uj 
műre, ha annak megszerzése ajánlatos. így mindjárt ebben a leve
lében Verseghynek két elbeszéléséről emlékszik meg: Kolomposi 
Szarvas Gergelynek víg életéről és Rikóti Mátyás pompás meg
koszorúzásáról. Verseghy éppen ekkor szabadult ki börtönéből, 
melyet a Martinovics ügye miatt kilencz esztendeig szenvedett. 
Rikótija volt, mondja Horvát István rendkívül érdekes adatul »mely 
a szerencsétlen magyart tréfáival élesztgette, vidámította, sőt talán, 
a mint nekem tegnap ön-maga beszéllette, életben is megtartotta.3 

Horvát Endre pedig alig győzi hálálkodással mind ezt a figyelmet 
és szolgálatot megköszönni. »Arra is intesz, feleli felbuzdult hévvel, 
hogy Hazánk' nyelvét, mint fő kötelességemet tekintsem; Magyar 
ég alatt, magyar tejet szoptam, magyar kenyérrel izmosodtam, a' 
Magyar Haza' költségén tanulgattam : kié hát mindenem, ha nem 
az övé ? Igenis, kedves Barátom! úgy mint te, mint valamennyen, 
a' kik eme' fölséges javaknak részesei, tartozom édes Hazám hasz
náért, drága Nyelvünk tsinosításáért, utolsó pörczenésig pihegni, 
mindenemet föláldozni. Olly adó ez, mellynek le nem fizetése a' 
a' szentségtörésnél is éktelenebb. És még mivel tartozunk Hazánk-

1 Virág Benedek: Különös leczke a Szűz Mária képéről a magyar 
ararryon, Miller S. F. után. Pest. 1804. 

2 Horvát István levelezése P. Horvát Endrével. A nemzeti Múzeum birto
kában. 1425. XII. Quart. Hung. 1804. október 4-ről. 

3 Horvát István levelezése P. Horvát Endrével. A nemz. Múzeum birto
kában. 1425. XII. Quart. Hung. 1804. okt. 4. 
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nak ? — Azokat az háláadatlanokat, kik az Országnak zsírját áhí
tozva fölfalják, gyalázatosan — tudjuk mire, — elvesztegetik, 
szégyenkőre kitenni. Azokat pedig, kik Nemes Nemzetünk
nek dütsőségéért élnek, az örök halhatatlanságnak által adni, a' 
későbbi Magyar szívekbe beírni. Ez a' mi fő kötelességünk. 

Az én hivatalom bajos, nyughatatlan, a' mint magad tudod. 
Míg mostani állapotom másra nem változik, keveset Ígérhetek. 
A tsöndes magánosságban, békességben éled a' Poézis, 's én erre • 
most szert nem tehetek. 

A jó vers-szerző nyugodalmas lakhelyet óhajt, 
És ha lehet, minden tsevegéstől meszsze szegődik. 
Hajdan is a' Görögök" Parnaszsz és Pimpla hegyekben 
A' szűz Múzsákat bokrok közt lakni mesézték. 
Himfy is a véres tsata térről félre vonódván, 
A' susogó Patakok' menttében nyögte szerelmét, 
'S a felelő kő-szirtek alatt lantolta panaszszát«.1 

Mind a mellett nemcsak e pattogó hexameterékkel, melyekbe 
levele könnyedén átcsap, kedveskedik neki, de régi verseiből is 
megküld eg^yet. A mint maga vallja, mértékre szedett versei mái-
elég számmal voltak, de azok mind satirák, azért számára inkább 
azt másolja le, a melyet két esztendővel ezelőtt csinált több jó 
barátjának kérésére, válaszúi az Ányos énekére. A levél és a 
másolat 1804. novembeiében kelt, a válasz pedig két esztendővel" 
azelőtt, 1802-ben, a mikor még a sopron megyei Szergényben 
káplánkodott. Ennélfogva téved életírója Méry Etel, mikor költői 
föllobbanását — írói pályájára való elindulását a Rajnis befolyásá
nak tulajdonítja, kivel csak győri laktában érintkezett.2 Látta 
ugyan már 1792-ben is, mint tizennégy esztendős gyermek: de 
csak 1803-tól fogva ismerte, csak ettől fogva vehetett tőle ösztön
zést. Horváth Endre a Fabcsich tanítványa, keze alatt nevelkedett 
és érlelődött, lelke az ő tüzes niagyarosságától fogott lángot, 
hiszen még 1807-ben is neki mutogatja meg költeményeit.3 Fabcsich 
áldatlan író, de áldott hazafi, ki nemcsak a nemzeti nyelvet tar
totta kőszegi hiencz létére a legokosabb nyelvnek széles e földön,, 
de még a Fiastyúk csillagainak állásában is I * I a magyar nevét, 
annak kezdő-betűjét ismerte föl. Sajátos és különcz pap, de férfias 
íelleniében és nevelésében volt valami vitézi, a mint tanítványai 
élén katonaság érkezésekor rendesen kivonult a vásárállásra, zárt 
sorokba fölállítja őket, beszédet intéz hozzájuk a haza és király 

1 Horvát István levelezése P. Horvát Endrével. A nemzeti Múzeum birto
kában. 1425. XII. Quart. Hung. 1804. novemb. 7. 

8 Emlékkönyv P. Horvát Endre születése százados évfordulatí ünnepé
lyének emlékére. Győr. 1879. 15. 1. 

3 Horvát István levelezése P. Horvát Endrével. A nemz. Múzeum birto
kában. 1425. XII. Quart. Hung 1807. január 10-ről. 
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iránt való hűségről, hősiségről, hadi dicsőségről, példákat idézve a 
görög, római és magyar időkből; s a mint a katonaság elvonulása 
után újra beszédet tart annak dicséretéről és becsüléséről.1 Férfi 
sziv és hazaíi-tűz lobog benne a papi köntös alatt; nem az ábrán
dok és merengések, hanem az energikus érzések, kötelességek és 
tettek embere. Horvát Endrének géniusza is a magyaros nyers 
erőnek kifejezése, a kötelesség és férfiasság megtestesülése. Már 
ez az első ismeretes éneke is nem az elmúlást, hanem az életet 
hirdeti, a megholt nevében arra buzdítja kedvesét, hogy akassza 
halottas fátyolát sírjára, térjen az élők közé és mulasson vidám 
leiekkel velők. S a mily határozott az írásnak felfogása, ép oly 
biztos verselése. Nyelve magyaros és népies; s mint Ányos, nem 
igen törődik az ik-es igékkel; különben a válasz leginkább beszél
het magáról: 

1. 

Te állsz sírom hantja fölött, kedves szeretőm. 
'S ékes szemeid' tsöppei mossák temetőm ? 
Kebelembe immár többé nem fogadhatlak, 
A' szerelem karjaival nem szoríthatlak: 

A' kegyetlen Párkák 
Testem' ide zárták. 

Szívedet, 
Hívedet 

Földbe takarták. 

Hallom bánatos keservét vérző szívednek, 
E mélységbe aláható hangját nyelvednek; 
Ó ismerem zokogását esküdt hívemnek, 
Annak, ki lett áldozatja szent szerelmemnek, 

Kitől a' sors mérge, 
Márvány keménysége 

Irigylett, 
És így lett 

Eletem vége. 

3. 

Az halál bús panaszidat el nem fogadja, 
Eltűnt örömödet soha vissza nem adja. 
Ne keseregj esetemen, mert haszontalan, 
Az örök végzésnek szava változhatatlan; 

1 Emlékkönyv P. Horvát Endre születése százados évfordúlati ünnepélyé
nek emlékére. Győr. 1879. 10. 1. 
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Mind, kik éltet vesznek 
Testtől, porrá lesznek. 

Szépségből, 
Fölségből 

Mind kivetkeznek. 

4. 
Én itt várom fölkeltemet ujabb életre, 
Hová eljössz te is, tudom, az Ítéletre. 
Nyugodj tehát, áldott lélek ! s ne sírj érettem, 
És halottas fátyolodat tedd le fölöttem. 

Légy vidám lélekkel, 
Mulass az élőkkel, 

Ne vesződj, 
Ne gyötrődj 

Megholt képekkel! 1 

Horvát István elismeréssel olvassa és méltatja a küldeményt. 
»Ha példádat követve — ugy mond — épen nem magasztallak 
is, a'kor sem hagylak minden ditseret nélkül. Tüzes költőségedről 
már a'kor kijelentettem teljes megelégedésemet, mikor feddő sati-
rádot olvastomban poetai hevedet el annyira bötsűlni kezdettem: 
hogy az olylyatán költeményeket írásra bíztatni merészeltelek. 
Egészen az elragadtatásig gyönyörködtetnek édes folyamú Hexa
metereid ; felelő verseid pedig sokkal föllűl haladják, azon fele
letet, mellyet ugyan ezen dalra Ányos Pál éltében válaszúi írt 
Zsolnai Paulinus atya. — iparkodjál Andorom! és ne hadd kihalni 
eleven buzgóságodat. Ha iliyenek a' kezdetek, millyenek leendenek 
a' korosabb elmének szüleményei«?3 

Horvát Endre egyszerű szivének jól esett ez az elismerés, 
s még inkább bele melegedett az irodalomba. S mikor később meg
kapta barátjától a Zsolnai feleletét, Ányos javítását, melyet eladdig 
nem ismert, férfias felfogással és tárgyias megokolással kemény 
ítéletet mond róla. Levelében előbb megáldatja mindazokat, kik hazai 
literaturánkkal bajlódnak. Árpádnak, Álmosnak, Bendegúznak atyjok-
kal, a mi dicső eleinknek, a szittyái magyaroknak istenükkel. Aztán 
áttér a maga hangulatának érintésére és a Zsolnai-Ányosféle felelet 
bírálatára: »Én ugyan — írja saját igaz vallomásaként •— már 
majd három esztendővel ezelőtt föltettem, hogy egyedül magamnak 
tanulok, írok, semmit soha a' világgal nem közlök, és magamat 
a' morális magánosságnak sűrű harasztjaival körülvett barlangjába 
elzárom: nem tsak azért, hogy így a' bolondok krisissétűl — quorum 
infinitus est numerus — meg menekedjek, hanem hogy saját bátor
ságomat is okosan megtartsam. Erre hoztak, nem tsak a' régi 

1 Horvát István levelezése P. Horvát Endrével. 1804 novemb. 7. 
2 Horvát István levelezése S. Horvát Endrével. 1804. decz. 17. 
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históriákbúi kö'ltsönözött számtalan példák, de leginkább a' vissza
számlált 10 esztendők. Barátom! kedves Barátom! nem hiszem, 
hogy valami ne jusson eszedbe. Nem múltak el még azok a 
szomorú üdők, mellyekbe, — és azok az irigy kóborlók most sem 
alusznak, a' kik a' kik a' hazafiúságot hazaárulásnak prédikálják. 
Hidd-el, tsak egy kis szikrát lássanak, tüzet kiáltanak. De mégis 
a ti biztatásitok, barátságtok úgy látszik, hogy lassanként más 
gondolkozásra vezetnek. Tsak hogy, édes Barátom, vigyázton vigyáz
zunk magunkra, és boldogságunkra. — Szent Isten ! ha mi Mátyás
nak üdéjében élnénk! ó ! tsak a' mit én tudok, hány tudós bölts 
elmék ugyan ezen okbúl elfelejtve vágynak, kiknek drága Írásaikat 
por lepi, és talán soha a' magyar világ nemis látja! A' fájdalmat 
érezzük, de a' sebet bé nem gyógyíthatjuk. Mikor a Virág jegyzé
séből Tacitust olvasván mélyet sóhajtottam, gondolhatod, hogy 
valamit éreztem. Ezt értsed minden hasonló tételekrűl. 

Ányos Pál* énekére ki írtt feleletet, minden részrehajlás nélkül 
ítélvén, nem tsak helyben nem hagyhatom, de igen is hibásnak 
látom. Még Ányosnak jobbítása sem sokat segített rajta. Azt kivévén, 
hogy magyarsága jó, egyébként egész végig Barát Cellába való. 
Olly szép, olly elragadó, s a vért majdnem megállító énekre — egy 
kétségbeesettnek imádságával felelni, ki látta valaha? Tudhatod, 
mini kedvellette Ányos a' szentes reménykedéseket. De minek is 
akadnak a' vers tsinálásba olly fűzfa Poéták, ha hozzá nem tudnak ? 
bojtorján kóró az illyeneknek fejekre, nem borostyán. Falusi mes
terek szoktak illyen Bútsúztatókat egy-egy garasért faragni, s azok 
is úgy, mikor a garatra jól felöntvén előbb, a holttnak lelkét 
pokolbúi akarják ki szabadítani. Mit tsinál a' szelíd, bíztató vigasz
taló ódában a' purgatórium? Ha pedig az elkeseredett Leányt 
vigasztalni nem akarta, adott volna néki kezébe egy tőrt, és kérte 
volna, hogy magát által szúrván, ő ne a' Purgatoriumba, hanem 
a' pokolba bukjon le. Ha a' jámbor maga nem érzékeny, vette 
volna ki a' szomorúság és büslakodás ellen való recipét Hora-
tziustól: Aequam mementó rebus in arduis servare mentem. Bará
tom ! azért mégis meg ne haragudjál, hogy Pater Zsolnainak énekét 
vargásan kirámáztam.« J 

Kemény, de igaz ítélet, férfias és természetes okoskodással, 
mely nem csak a Horvát lelkületéről, de az Ányos eredeti énekének 
őszinte méltányolásáról is élénk bizonyságot teszen. Mert az Árpád 
költője születésénél és nevelésénél fogva még ahoz a nemzedékhez 
tartozik, mely Ányosért hevült. Élete, sorsa, szenvedése még isme
retes előtte, mindennek hagyománya még közvetlen: ennél fogva 
érdeklődése és ragaszkodása iránta még éberebb és melegebb. Ez 
a nemzedék még sokat átérez és becsül az ő régiességéből, egysze
rűségéből, keresetlen szépségeiből. Ányos még Horvát Endre szemé
ben is csoda-jelenség, kivel szívesen elmulat. Nyelvében, előadásában, 

1 Horvát István levelezése P. Horvát Endrével. 1805. április 3. 
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hangjában mindég marad valami ódon és cziczomátlan; úgy hogy 
költészetünk művésziebb iránya szinte észrevétlenül vonul el fölötte. 
Mintha nem is a saját emberöltőjének tagja lenne, hanem a múlt 
itt felejtett képviselője: innen a közönség csalódása benne és az 
ő csalódása a közönségben. Szerencsésen indult: de a hol föllépett, 
ott megállt, s az új időnek új Ízlése elfordult tőle. 

II. 
P. Horvát Endre és a czisierczita rend. 

P. Horvát Endre, mint ismeretes, eredetileg cziszterczitának 
készült Heinrichauban, Felső-Sziléziában; de vagy honvágya, vagy 
erős nemzeti érzülete miatt, mellyel az idegen szerzetesek meg
győződése összeütközött, elhagyva Henrik-völgyet, a hogy 
magyarosan nevezi, és a győri egyházmegye papnevelő-házába 
állt. Ám mint plébános is meleg tisztelettel csüngött ez érdemes és 
hazafias renden, már tudniillik a minőnek nálunk mindég mutat
kozott ; s első nagyobb alkotása is: Zircz Emlékezetel, ennek 
ünnepelése, dicsőítése volt. 

Felbuzduló érzéssel s őszinte méltatással rajzolja eredetöket, 
hivatásukat, szent kötelesség- tudásukat és önfeláldozásukat a 
kereszténység, míveltség és hazafiasság szolgálatában. Messzi, 
még az Árpádok idejében mutatja be őket legelőször, midőn val
lásos ábránd és zordon áhítat uralkodik lelkükön: ártatlan testöket 
szeges örvbe kötözik és hosszú böjtökkel gyötrik; éles szikla 
a nyoszolyájok és kesergés a párnájok, mert munka után még a kő 
is puha pihenőt ád nekik. Hisz szentséges tisztöket folytatni soha 
meg nem unták, sem heve a nyárnak, sem dermesztő hidege a 
télnek nem bánthatta szorgalmukat. így folyt életök a vegyes ház
beli királyok korában is, áldás-osztogatás, tanítás és példás mun
kálkodás között: a jámbor társak rendre felekeztek, egyik ösvényt 
irtott, másik kertészkedett, virágot ültetett vagy fiatal fákat nyese
getett, s a vad tőkbe szelid szálakat oltott, ámbár holta után 
késő nemzedékek izelitik csak gyümölcsét. Akadt megint, ki a 
gyors méh-lepte mezőre ballagott, füveket szedett és belőlük italt 
készített, hogy a betegségek ellen küzdjön véle; majd összejöttek 
újra és a zirczi fedél alatt a sziklafalakat zengve felelni tanították 
s a lantos Árion utánzásával a szilaj indust is megszelídítet
ték volna. 

Hittéritők és vezeklők, kertészek és földmivesek, a tudomány 
és vallás magvetői, a gazdálkodás és polgárosodás úttörői, szentek 
és harczosok, kezökben a karddal és bibliával teljesitik küldetésüket, 
végzik pályafutásukat, azzal a megtagadó és fölemelő hittel, hogy 
a földön vetnek és az égben aratnak. De jő a mohácsi vész vihara, 

] Zircz emlékezete. Budán, 1814. 
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keresztül harsog a zirczi völgyön is: s az áldásos élet helyén 
néma enyészet borong! 

Aztán a zirczi birtok világi kezekre kerül; Thury György, 
Farkas és Benedek ülnek ölébe és szinte száz esztendeig tartott 
az idegen uralom. Még az első apátok is, Monoszlai, Bolezári, 
Bőjthe inkább csak a czimet viselték, mint a jószágokat bírták; 
míg Hédervári báró következett, ki a maga hasznát magas érzéssel 
feledésbe takarta s visszaszerezte azokat, hogy aztán méltó követője, 
Újfalusy, tovább folytathassa megújító működését: munkának eredt, 
a szanaszét heverő köveket helyökre rakosgatta, kisded hajlékot 
emelt, elszórt társait összeszedte, messziről földmiveseket hozatott, 
a szőlőhegyekre venyigét ültetett, a bokrok-benötte utakat meg
tisztogatta, csemetéket szaporított és patakot szabályozott: míg 
alkotásai közben badacsonyi útja alatt gyilkosok áldozatául esett. 
Szerzetes árvái riadva menekültek, fővesztett táborként oszolva: 
nappal a völgyek mélyeiben rejtőztek s csak éjjel, a hold fényénél 
bujdostak tovább. A fiatal Szabady László bolyongása közt 
öreg ősz remetére, Komornyik Istvánra, Batthányi egykori vitézére, 
talál, ki kedves vendégeként fogadja, s ütrakeltekor Zircz jövőjét 
neki isteni látással megjósolja: Birtoka másé lesz, ki pénzzel 
váltja meg mint rabot, messzilakó jövevény létére kizsákmányolja 
zsiros telkeit, lefoglalja barmait és ménéit. S a magyar ínyre 
nevelt nektárból az ő kedve hevül. így idegennek fog Zircz adózni 
száz évig, még növendék ifjai is idegen földre ragadják — hogy 
ott szent borzalmat gerjesztő gótboltok alatt a félrekapó erőt csilla
pítsák, az érző fiatalság vágyát elnyomják és igába törjék. 
A mit tűrni nehéz ugyan, de nem haszon nélkül való; legalább 
megtanulják, hogy miben különbözik hazánk, e szabad ország, a 
rabláncz-gyötrötte hadaktól. De végre oly nap fakad föl, melyen 
Zircz a rabi békót elveti, főnökét a maga kebeléből választja, ki 
szent helyen, Sz.-Mártonban születik, nagy szívvel magyar mellé
ben, a rend szabadságát, függetlenségét kivívja és helyre állítja 
megint. 

S úgy történt csakugyan. Újfalusy halála után a magyar 
czistercziek Liliom-földére verődtek, a hol fölfogták a bujdosókat, 
de mint afféle jó szomszéd, ki örül szomszédja romlásán, s kárából 
hasznot húz . . . Engedelmet nyerve az elfoglalásra, részint gazda
sági javításnak, részint váltság-pénznek fejében tetemes összeget 
számlálnak fel, melyért aztán Zirczet eladták a henrik-völgyi 
kolostornak. Szabady László, ki a remeténél megszállott, az áta
dáskor még Liliomföldén élt, a mint a szerződésből kitetszik. Csak 
száz esztendő múlva, a mikor a rend élére Dréía Antal, Szent 
Márton fia lép, kinek termete mint a libanoni czédrus, jelleme 
mint Pháros Egyiptus szigetén, a tengeri révben. A merre vidám 
arczát fordítja, öröm kel. Érett ész, józan okosság, nagy dolgokra 
tanács, erő és elevenség lakozik benne mindenre, a mi vagy 
az egyházat vagy a hazát érdekli. Nincs gát, a mely megakassza 
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szándékában és alkotásában: Zirczet felszabadítja és felvirágoz
tatja. Gazdasága éled és gyarapszik; a merre szeme elnéz, tölgyes 
nyájak, játékos ünő-csapatok és pajkos csődörök legelésznek szerte. 
A csűrben piros kévék hevernek; másutt alma és körte pirul vagy 
a szőlőgerezd virul. Zircz, mint az éden társa, űj jelenésekkel 
fejti ki szépségeit: zászpa helyett ibolyák és szegfüvek balzsama 
röpdös, törpe kökény szilvát, a csipke-fa rózsát terem. S ez mind 
a Dréta munkája, ki mindenütt rendet, békét, újhodást fakaszt: 
a pilisi és pászthói apátság beolvasztása, Berend és Herczegfalva 
emelkedése versengve magasztalja áldó kezét, mig az özvegyek 
és árvák gyámolításában és az irók támogatásában ki nem fárad. 
A múzsák általa élnek, ő viszont általok fog élni, míg nap az 
égen jár és a föld sarkai tartanak. 

íme, a költemény vázlata, tartalma, gondolat-menete. Laza 
szerkezetében nincs egység egyéb, mint hogy Zirczről és lakosai
ról beszél. Hatszáz esztendőnek folyamát csillogtatja át képzeleté
nek himes szálaival, de fejlődő cselekvést, még csak fejlődő tör
ténetet sem találhatunk benne. Első része, a mohácsi vészig, hősi 
képek és természeti festések szines szövése; s el kell ismernünk, 
s örömest ismerjük el, hogy azok a lapok, melyek a munkára 
megfelekező papokat, a mai mivelt Magyarország e derék letétemé
nyeseit, áldásos alkotásaik közben sürge útaikon előtüntetik, 
valamint azok, melyeket a természet ihlete sugall, valóban szépek, 
bájosak és elevenek, s a költő tisztelői ezekért nem alaptalanul 
vártak benne magyar Vergiliust. Széles ecsettel, erőteljesen 
szinez: inkább csak a jellemzetest emeli ki, semhogy a részlete
zés finomságaival hatna. De látszik rajta, hogy van szeme, érzéke, 
megfigyelése a mezei élet változatosságai és élvei iránt; látszik, 
rajta, hogy maga is sokat forog és szívesen forog a természet 
ölén; közvetlen behatások üde visszaverődése rajzolódik soraiban, 
a fény és árny játéka szerint, majd derűsebben, majd borúsabban. 
Mintha maga is gyakran irtogatná, nyesegetne, oltogatna, virágot 
ültetgetne, annyi melegséggel méltatja ezt a szorgoskodást; azt 
pedig tudjuk, hogy az alma és körte neki is pirul, s a szőlő
gerezd számára is virul. A költemény második része az iró idejéig, 
Hédervári báró és Ujfalusy kiemelésével, a szerzetesek bujdósásá-
val és az ősz remete jóslásával epikai töredékek és lyrai elemek 
vonzó váltakozása. A mozgó alakok háttere itt is a természet, mely 
lelkük hangulatával szerencsésen olvad össze. Ujfalusy meggyilko
lására némulva elhallgat, a bükk gallya sem ing, s a bérczről 
rohanó forrás bámulja, mi történt. A levegő megnehezül; az égi 
hullámok ereszkednek, s a Bakony oldalait megközelítik. Szilaj 
szelek süvöltnek, ropog a fa, tövestül facsarodva leomlik. A futa 
felhők meggyűlnek, a hegy csúcsai égni látszanak: méhök vihar
ral vemhes. Majd megzendül a dörgés és ropogva robog; zápor 
és villám szakad, s a völgj'ek visszhangja feleselve csattog: a 
vallást nevető bűnös térdére lecsuklik és rabi álmábul felocsúdva 
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i.kiáltja az istent! Szabady lappangva bolyg, az éj jóvolta vezérli, 
vaczkor, áfonya s mogyoró táplálja, szomját a patak oltja, honnan 
tenyerével meri a hűsítő cseppet; míg eljut az ország nyugati 
határához, mely szálkás fenyvessel fedve. így csavarult hegységek 
<51ében, hol leveles szederin lejtő gályákra fut ki és sűrű hímzés
sel gondtalanul ernyőt bodrogat, tetőtül földig tarkáivá barna 
gerezdekkel, hol virgoncz evetek, kiki párjával, enyelegnek tréfa-

: szökéssel: itt élt az öreg remete. Termete Nestor, ősz haja vállára 
• omol, szakálla mellét söprögeti, hajladozó derekát rekettye-gúzs 
fonja át és cserepes talpát fahéj védelmezi. Háza előtt kereszt, a 

: szent kép tündöklik rajta, kirakva kövekből, alatta zsámoly. Háta 
mögött fészer, önnön-munkálta gyümölcsös, hét gödölyéje szök
dösve legelész az aljban, melyet kellemetes, csörgő patak hűsít; 
beljebb két terebély-tölgy, egymásra boruló ágakkal oltalmazza a 
méhkasokat. S a mozgó alakok érzése, hangja, a helyzetből fakad, 

. a mint a fenséges az idyllivel váltakozik; s nem egyszer annyi 
hévvel és erővel csapong, hogy valóban hősi dictióvá emelkedik, 
melynek Vörösmarty föllépése, példája, hatása előtt több mint egy 
évtizeddel ő a megalapítója. Az a zengzetesség, mely az egész 
elbeszélés nyelvének és verselésének közös érdeme, fölötte hatáso
san hangzik ez epikai-lyrai töredékekben. Bár a mozgó alakok 
jellemzése is töredékes, inkább pár külső vonás érintése, mint a 
leikökből kiforró cselekvés rajza: mégis a hősi dictió energiájából 
sok visszahárul férfiasságuk erejére, s a szó pótolja valamennyire 
a tettet. Vannak lapok, melyek a költő heroldjainak és eposának 
legszebb helyeihez méltán oda illenek s ezek őt már ama magas
laton tüntetik fel, melyen két évtized múlva állott, mert benne 
mindég inkább az eredeti tehetség, mint a művészet nyilatkozott 
és hatott. 

A költemény utolsó része egyes-egyedül Dréta Antal apát 
dicsérete, mely magas szárnyalásba csap. Hatszáz esztendő múltja 
összes eseményeivel úgy foly össze, hogy hullámai, mint tengeri habok 
a Pháros lábainál, az ő lábainál törjenek meg. A szerzet története 
ennek az egyetlen embernek énekében végződik, mely a műnek 
éppen harmadát foglalja el. Már maga ez az aránytalanság a Zircz 

„emlékezetének oly hiánya, melyet semmi szépsége helyre nem 
hozhat. Elhisszük, sőt tudjuk, hisz Kazinczy levelezése elégszer 
•emlegeti, hogy Dréta Antal a zirczi apátság történetében oszlopos 
ember; de a szerkezet törvényei meg nem engedik, hogy az egész 
szerzet múltja csak az ő alakjának alapzata legyen. Ki nemcsak 
olvas, de gondolkozik is azon, a mit elolvas, okvetetlenül felveti 
magának a kérdést: mi lehet ez aránytalanság oka vagy talán 
inkább titka ? Lehetetlen, hogy Horvát Endrének ennyire még csak 
sejtelme se legyen a részek arányáról, mert bár Árpádjának an}ra-
gába bele vesz is, kisebb alkotásai, mint Enyingi Török Bálintjá
nak és Borbély Helénájának levele, tudatos kiszámításra vallanak 
:s egészen jól kerekednek ki. Zircz emlékezete ellenben olyan, 
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mintha a czistercziták ünneplése és dicsőítése csak alkalom lenne 
az uralkodó apát magasztalására, talán kegyének és pártfogásának 
megnyerésére. Nem vonjuk kétségbe a költő meleg tiszteletét a 
rend iránt, hisz az minden sorából kisugárzik; de az elbeszélésnek 
első elolvasása óta nem bírtunk szabadulni a benyomástól, hogy 
megírása inkább személyi okokra vezethető vissza. A félszeg szer
kezetet csak ilyesmi magyarázhatja meg. S ime, erre nézve a 
költő kiadatlan levelezésében, melyet legbizalmasabb barátjával, 
Horvát Istvánnal folytatott \ épp oly meglepő, mint döntő bizo
nyítékokat nyerünk. Zircz emlékezete akkor készült, mikor Horvát 
Endre azzal a gondolattal vívódott, hosszas és keserves lelki 
nyugtalanságok és villongások között, hogy a téti plébániát 
elhagyja és a czisztercziták szerzetébe lépjen; akkor készült, mikor 
kínos vergődéseiből és küzdelmeiből menedéket a zircziek között 
reméllt és Dréta Antal apáttal már-már egyezkedett,- s nyugodalma, 
boldogsága, egész jövendője ennek a jóakaratától vala függendő. 

Mi sodorta ebbe a válságba? Mi keltette föl benne a szán
dékot, hogy az övéitől, barátaitól, a világtól elvonuljon? Saját 
levelezése épp oly érdekesen, mint izgalmasan beszéli el s teljesen 
Új megvilágításba helyezi az ő téti »csendes és vidor« életét. 
Érzékeny és lobbanékony lelke, hazafias és emberszerető szíve tépő 
csalódásokba esett, s ő szenvedései közt az újabb csalódások ellen 
a kolostor falaiban akart keresni fedező paizst. Már 1809-ben 
viharzott: nemzeti reményének és büszkeségének, a felkelő nemes
ségnek csúfos kudarcza mélyen összerázta. Hiszen mi másképp 
képzelte ő a hadjáratot! A mikor a franczia sereg már Körmend
nél táborozott, kapta meg Kreskay Imrének buzdító verseit, melyek
kel »ez oly felséges tárgyat hitvány békabrekegéssel nem annyira 
elénekelte, mint elbúcsúztatta«.2 Szombat volt, mikor templomi 
beszédére kellett készülnie, estve mégis tollat fogott és hazafias 
tüzében megírta buzogányos verseit: A felkelő nemzetnek, a buzo-
gányos Vitéz Magyaroknak, melyet még másnap Győrbe vitt és 
kinyomatott. Micsoda szilaj, lobogó hévvel hívja kardra, lovakra a 
derék magyarokat, kiket dél, napkelet, éjszak és nyugat őrszemmel 
kisér; a régi magyar vitézség minden nagy hagyományával buz
dítja s már eleve mint diadalmasokat köszönti őket. A riadó 
egymás után ötször vagy hatszor jelent meg: de a felkelő nemes
ség szégyent és nem dicsőséget aratott. A győztes és megvert 
sereg, a merre kergetőzött, egyaránt fosztogatott; s a költőnek, a 
mi kis értéke volt, megsemmisült. De nem a maga kára, hanem a 
haza szégyene égett lelkén. 

»Micsoda oroszlány, markos vitézeket mint rettenetes tábort 
képzeltem én? irja Horvát Istvánnak, 1810. november 2-ről. De 

2 Horvát István levelezése P. Horvát Endrével. A nemzeti múzeum birto
kában. 1425. Quart. Hung. XII. 

9 Ugyanott. 1810. november 2-ről. 
Irodalomtörténeti Közlemények- 28 
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bezeg láttam, hogy álom volt, a mint gondolataim futkostak és 
fövényre építettem várómat, mikor ezek által reménylettem drága 
Hazámnak szabadulását. Mint az Angyalokat, úg}^ vártam körü
löttünk öszveseregléseket, nem tudván, hogy veszélyt Fejünkre és 
Farkasokat kívánok a bárány-aklokra, mert azok is voltak ők. 
Nekem ugyan tetemesebb károkat nem az ellenség, hanem az én 
Buzogányosaim tettek. Ezek közül való volt, a ki 11 esztendők 
olta estve irogatott munkáimtul orozva megfosztott! Ezek 
facsarták ki belőlem azt a meg nem másolandó fogadást, hogy én 
a Parnassz útjáról, mellyen akármi lassan ballagtam, örökre visz-
szatérjek és soha Hazámnak, hanem önnön kén}'emnek és a vas
feledékenységnek elljek. Ha vétkesen is, de állhatatosan íogadtam, 
és szentül megtartom. Te ébresztettél fel legelsőben szunj^adozá-
somból, Te ösztönöztél bájos írásaiddal nagyobb szorgalomra, Te 
gyújtogattad bennem a Tudományoknak szerelemlángjokat, Te 
raktad vállaimra úgy mint kötelességet, a tartozó szolgálatot, 
mellyet bün nélkül Hazánknak megtagadnunk nem lehet. Most 
mindezektől felszabadítottam magamat, nem is én, hanem a meg
fordult érzékenység. Le teszem, kedves Ötsém, a te kezeidbe 
teszem le, és tartozásképen neked visszaadom minden Ígéreteimet, 
melyekkel ajánlottam nyelvünkön, a tudományokban a mit tehetek, 
tenni. Te tőled várom még, hogy e szándékomat jóváhagyásoddal 
megerősítsd, és a mit Justus Lipsiustól tanulék, követnem meg
engedd ; Te tőled várom bocsánatját annak, hogy méltó fájdalmam
nak szabad futamatot nyitok, mert Hazám, tudom megbocsájt, 
melly egy embernek csekély töprenkedése és gyarló szolgálativá 
nélkül könnyen ellehet.« 

Horvát István sietve megnyugtatja röviden, kimerítő választ 
máskorra Ígérve. S barátja várja, hónapokig keservesen várja azt, 
mert maga-meghasonlása egyre növekszik. A győri ütközetet már 
csak kiheverte, elkeseredett fogadásáról sem beszél újólag; de 
sóvárgva emlegeti neki, hogy bárcsak közelebb lenne hozzája ő, 
kivel óráit megoszthatná, gondolatait közölhetné, kinek igaz kebe
lébe szivét kiüríthetné. Mert vannak ugyan barátok, de milyenek ? 

Szembe hízelkedik, 
Dicsér és magasztal, imád, kedveskedik ; 
Alig fordít hátat, gyaláz, irigykedik, 
Almában is téged csalni törekedik.1 

Aztán sürgetve hívja magához; de az elfoglalt ember maga 
helyett egyelőre megint csak levelét küldheti. Meg akarja vigasz
talni, pedig csak inkább felzaklatja. A költő fogadásáról meg sem 
emlékszik, mert van oly jó lélekismerő, mikép tudja, hogy az efféle 
szó idővel elpárolog, mert a ki egyszer a castáli forrásból ivott, 

1 Ugyanott, 1811. április 29-ről. 
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visszavágyik utána. Annál behatóbban érinti a nemesi fölkelést és 
baráti kérdést, a mint következik: 

»Sokat búslakodtam állapotod felül, midőn a' gyalázatos 
háború székét Győrnél felütötte. Örömmel láttam Hexametereidet, 
mint ditső művét a' Magyar Verselésnek; éreztem belülök hazafiúi 
indulataidat; elhittem, hogy így köllött volna érezni minden Haza
fiúnak, ki Nemzete ügyét méltán szivében hordozza. De édes 
Andorom! nem adtad volna te azt fényre, ha oldalad mellett áll
hattam volna, bár mennyire lángolt volna is a' te dicsőbb időkre 
méltó nemzeti elragadtatásod. Előre láttam én mindazokat, a mik 
történtek, 's meg valék győződve, hogy 'a kis lelkek nagyra nem 
vezethetik az elpuhúltakat. Seregeinknek Enthusiasmusok tsak ál 
Enthusiasmus volt, 's nem eredett azon tiszta forrásból, melly a' 
legveszedelmesebb könyűlállásokban is meg tudja óltalmaztatni a 
Hazát. 

Másképen is a' hol ész nintsen, keveset tehet ottan az erő 
is, a'nnyi nemessel vegyült nemtelen sereget gyakorlás és készület 
nélkül tűzbe vinni, nem vala-é botsáthatían végezet ? Azonban akár 
mint állott a' dolog, Verseid napfényre küldettek. Már ékor az előb
biektől megválva azt tettem, a' mit barátnak teljesíteni illett: esmé-
retségbe iparkodtam hozni gyönyörű munkádat, 's érdemes szemé
lyedet. A mit tehettem, tudom, el nem mulattam, 's e'nél többet 
a' barátság szives kötele soha sem kivan. Utóbb az ellenség dühé
től szörnyen féltettelek, 's mely ömledezéssel hallottam, hogy sze
mélyedet minden bajtól megmentette azon kegyes gondviselés, mely 
sziveinket örökre egybe kapcsolta! . . . 

Sokat búsultam, újra mondom, mindezeken, de egy még 
dühösebb ellenségtől régóta inkább féltelek. Nintsen könnyebb a' 
ravasz álnoknak, mint az érzékeny betsűletes szivet megjádzani 
's keleptzébe keverni. Az, ki maga egyenes-szivű, leghamarább egye
nes és igaz szivűnek tart másokat is, mivel nem gyanít olly hamar 
tettetést, mint az, kinek minden mozdulása tsupa ravaszság és tet
tetés. Kedves Bátyám! illyenek között tudlak lakni Tégedet, 's illyenek 
között mi könnyű egy ártatlan szó, kedv, tselekvés, vagy bizodalom 
által galibába vergődni! Régen féltelek ezektől, mivel tudom, hogy 
Te a' nyájasságban nyájos, a' vigságban víg, az okosabb böltsel-
kedésben okos, a' szerelmesek között szerelmes tudsz lenni, ha 
tartózkodást javaló okokat észre nem vehetsz. Eszembe jut gya
korta az is, hogy a' jó barátokból sokszor ellenség szokott támadni, 
's hogy annál hamarább változhat minden a' nem egészen szoros 
barátok között. Óvni, óvni köll magunkat a' profánusoktól, 's magok
kal az Adeptusokkal őrizkedve köll élni. Nem mindenkiben lakik 
állandó character. Tudod Te jól magad is ezeket, vedd azonban 
jó néven gondolkodásoddal egyező elmélkedésemet, mert ez tapasz
taláson épül, mellyet tennem igen fájdalmas volt. Hallottam egykor 
Rágalmazódat, 's pirulásra bírtam, hogy tsufúl visszaél jószívűsé
geddel. Rágalmazásai nem ide valók, azt azonban tudnod köll, 

28» 
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hogy Kisfaludy Mihály volt. De reménylem, hogy nemes szíved 
a nevét is tsak jövendő óvásul 's nem boszszú állásúi fogja föl
jegyezni, 's azt, a mit barátságodnak lassan fülébe súgok, odább 
hallatni nem fogja. 

Őrizkedned köll Tettes Takács József úrtól is. E' sok érdemű 
Magyart, és Magyar Tudóst nálom senki forróbban nem szereti 
's betsűli: de a barátsága nehezen nyerné meg egész bizodalma-
mat. Ő magát mindig Révai barátának vallotta, ha Révaihoz írt: 
miket olvastam mégis levelében Virten, a tiszteletet érdemlő ősz 
Baróti Szabó Dávidnál! Elrettentem a' motskolódásokon, mellyeket 
olly férjfiú tollából folyni láttam, ki fölségesen írt a' barátság köte
lességeiről, s ha nem tudtam volna ezekről hallgatni Révai élté
ben, melly dühös egyenetlenségek támadtak volna e' két Tudósok 
között? Másképen is a különben szelid lelkű hazafi igen hirtelen 
haragú, 's az indulatban mód nélkül szomjúzza a' boszút. Nem 
mondom, hogy Révainak és Painternak régi szövetségét ő vágta 
ketté; elhallgatom, hogy Somogyi János ő Exellentiája kegyeiből 
barátát, Révait ő forgatta ki: elég legyen tsak azt említenem, hogy 
Révait, az ő szíves barátát, holta után gazembernek és a' Religió-
val játszó Papnak nevezte előttem, midőn Válban egy kotsin utaz
tunk többen a' Svaitzeriába. És mi vala mind e'nek indító oka? 
Az, hogy Révait a Mise előtt több ízben tsukoládét inni látta. — 
Barátom! Révai mindig beteges és szegény ember volt. Kevés füze
teséből a' Patika és Nyomtató műhel sokat megemésztett; szüksége 
vala mindenkor a pénzre, 's ezt, ha Misemondás által nyerhette 
is, elfogadni kénszeríttetett, hogy Ínségeit kevesíthesse. Ha nem 
örömest tette is, kész vala télen által az Apátzáknál ex officio 
6 órakor reggel misét mondani. Már olly rosszat tselekedett-e, ha 
a tsikorgó hidegben nagy elvétve — mert tudom én legjobban, 
hogy ez tsak néha napján történt — a Misemondás előtt fólös-
tökömölt ? 's vallyon illyes apróságon köll-e föl akadni egŷ  Takáts 
Józsefnek ? ítéld meg magad e' történetet, és tsudálkozzál, ha bün
tetésül Pápai Recensiójában a' kereszt koma névben egy kényes 
döfést adtam a'nak, ki Pápai munkája által is leginkább a'ra tzélo-
zott, hogy baráta tanításait fölforgathassa e'nnek kimúlta után. — 
Voltak — voltak Révainak is gyengéji, de aT barát kémélve bánik 
ezekkel, 's fedi a' gyarlóságot, a' hol takarni lehet « 1 

Hogyan ? kérdezi meglepetéssel és megdöbbenéssel, ki Horvát 
Endre életirásaiban jártas. Hát Kisfaludy Mihály és Takács Jószef 
játszhatott körülötte ilyen szerepet? Hiszen Toldy Fereitcz, még 
inkább Méry Etel, nj^omatékosan emeli ki, hogy Téten a Kisfaludy 
és Takács-család barátsága hatott reá emelőleg s magasztaló 
képet ír mindkettőnek fejéről.2 Úgy látszik azonban, hogy ez a 

3 Horvát István levelezése P. Horvát Endrével. A Nemzeti Múzeum birto
kában. 1845. Quart. Hung. XH. 1811. május 28-ról. 

2 Emlékkönyv P. Horvát Endre születése százados évfordulati ünnepélyé
nek emlékére. Győr. 1879. 1701. 
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magasztalás csak fogyatékos értesülésen alapszik, mert a Kisfaludy 
és Takács barátsága nem mindég volt őszinte, bár eleinte az lehetett, 
s a külvilág előtt mindég annak mutatkozott is. Kisfaludy Mihály 
úgy ismeretes, mint rideg, önző, zordon jellem, kit Zsigmond test
vérének megrövidítése s Károly fia iránt való engesztelhetetlensége 
eléggé elitéi; Takács József pedig úgy, mint alattomos, sima, szines-
kedő ember, kinek keze rendszerint ott mozog a Kazinczy ellen 
való névtelen támadásokban és titkos küzdelmekben, ki mindég szí
vesen marad a színfal mögött, csak a befolyás és vezetés neki 
jusson: ennél fogva kétes viselkedesök nagyon elhihető; annyival 
inkább, mert Horvát Endre még élesebben és keserűbben nyilat
kozik rólok. Alig érkezik meg barátja levele, már másnap válaszol 
reá és leplezetlen nyíltsággal önti ki, a mi lelkében kavarog és a 
meghasonlás felé ragadja. A mint válaszát olvassuk, szinte érez
zük, hogy ver, dobog, zakatol szive az iszonyodástól és felhábo
rodástól: .mégis örül, hogy legalább megkönyebbülhet a szabad 
szólásban. A levél sokkal izgalmasabb és érdekesebb, semhogy 
kivonatilag adhatnók. Hadd álljon itt egész terjedelmében: . . 

Tét, 1811. június 3. 
»Nagy örömet szerzett tegnap érkezett leveled, kedves ötsém! 

Semmit, a mit eddig nem tudtam, nem irtál, tsak azt szeretem, 
hogy te is tudod, a mit én. Még is sajnálom, hogy eddig is tőlem 
tartózkodtál. Nálom nélkül is tudod, hogy a barátság által két' 
különös testben egy szív lakik, a millyen éknek én a mienket min
dig tartottam, tartom is; Egy pedig az egy ellen meg nem haso-
nolhatik. Ne hidj könnyen azoknak, úgy mond Kollarits, kik jó 
barátodat vádollyák, ne talán tolvajok legyenek, és a' barátságnak 
drága kincsét fel prédálják, mert a' vádolás színe alatt barátodnak 
vétkét szemlélik, úgy hogy láttszasanak azt fájlalni, holott a' 
jól szövetkezett barátságot akarják felbontani. Én ugyan eddig 
azt gondoltam, hogy az irigység, intselkedés, rágalom és minden 
küszködésnek büdös lelke egyedül a' klastromokban és minden fekete 
ruha alatt lappang, de az üdő és próba más tapasztalásra vezet. 
Ide írok valami keveset, mert a' sokat tsak ugyan szájrúl szájra 
való közlésig halasztóm. Elkezdem az elsőnél. 

Régen sajdítottam, hogy tőlem tartózkodói. Sok félét gondol
tam, de egyben sem állapodhattam meg. Míg végre K. M. ellened 
több ízben, pedig nem kis hevességgel ki kelt. Kérdezgette, ha 
még barátságban vagyok-e véled. Vigyázzak, mondogatta ő, 
magamra, mert álnok a te barátságod, és tsak oda tzéloz, hogy 
valami meszsze elrakott keleptzébe keríts, vagy ha ezt nem, hasz
nodat keresed. Tsak gondold el! Te — én tőlem — hasznot! 
Lehet-e nagyobb ostobaságot mondani, és azt gondolni, hogy én 
elhiszem ? Tudtam mingyárt, hányat ütött, de hallgattam, mivel az 
okos megtzáfolásnak az olly avar nőtte szívű név-tépő mint K. M. 
helyt adni nem szokott. Mind a' kettőnek a reám való fullasz-
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kodásra a' te barátságod nyitott utat; mert hogy te botránkozás 
köve vagy előttök, és miért, azt is tudod. Ő, miolta nyelve a' szól-
lásra megperdült, egy szennyes, motskos, alatsony lelkű, a világ
ban egy tűrhetetlen álnok ember volt, egy se Istent se embert 
kéméllő, a földnek setét gyomrában, ßs az ég Firmamentomában 
szeles eszét futtató becsület-tolvaj. Ő a gondolatokat, mellyeket 
még az Angyalok sem látnak, látja, ítéli; és a tselekedeteknek 
ruhájokba öltözteti. Nem elég Ő néki, hogy valamit mondjon; de 
hogy az, a' mit méreg tóba mártott nj^elvén kiszór ártalmasán, 
és mindenkinek betstelenségére legyen mondva, azon törekedik. 
Számot vetettem magammal, ha hallottam-e valaha tőle, hogy 
tsak egyet ditsért volna; 0 nem. Még maga a jó sem jó előtte, 
ítéld meg ötsém, hogyan várhattál volna jót felőlem az illy rozsdás 
sár tokba bújt penészes lélektűl? 

A' másik végtelenül gonoszabb. Ez az ördögöknek 13-ik 
oskoláját, vagy ha még több van, azt is kitanulta. Helyesen írád, 
hogy én magam szívem szerént mértem eddig másokat, de meg
tanultam lassanként, hogy ennél a mértéknél nints hamisabb. — 
így kell a nyilt szívnek ravaszkodóvá lennie. De kit nem szédít
hetne meg egy nyájas mézes ajak, mosolygó, mindent igérő artz, 
mindi a szeretetrűl, barátságról, igazságrúl tsatsogó, fetsegő 
nyelv ? Az, ki kevés jó akarat helyett ezer szolgálatra, még magá
nak r övidségével is, számtalan lábrángatásokkal kínálja magát; az, 
ki a szükséget megelőzni látszatik, és szinte az alkalmatosságot 
vadászni, mellyben kéretlen is jót tehessen; az az együgyű szívet 
lophasson, kit ne igézne meg ? De bezeg nem mondhatja: si mihi 
non creditis, operibus credité. Iszonyodnia kell az embernek azokon 
a' Faktumokon, mellyek az ő mester munkáiból ki tűznek! Nints 
az a kurvakeríttő, a' ki az ártatlan szüzet édesebben hálójába 
fonni tu ^ná, mint ő azt, a kit a megejtésre czéíba vett Ki győzné 
azokat a resultatumokat felhordani, mellyeket az ő róka álnoksága 
szült, és mellyekkel most is terhben jár? Jaj volna Földünknek, 
ha a világ kormányját kezébe vehetné, pedig az ő mohósága szű
kebb határokkal meg nem elégszik. 

Ha már, kedves ötsém! a Tudományoknak illy elhiresedett 
tisztelőjök illy gyalázatos Ethicábúl él, és a' Múzsáknak tiszta 
szent vizeit Camarinává változtatja, nem botsájtasz-e meg könnyen, 
hogy azoktúl futok? Nem méltó-e az az utálat, mellyet még ez 
napig ki nem pökdözhettem ? Kell, Barátom! kell a fehérré tett 
koporsóktól távozni, mert ezek tsak kévül szépek, belül azomban 
az undokabbnál undokabbak. Ő az, ki mások ©ránt kátóskodik, 
maga Aristippus, és Epicuri de grege lévén. 

Tudósnak mondod. Vallyon szívbűl-e? Vagy mire való ez a 
vesztegetés ? hogy szépen írt ?, de azt is megkérdezd: úgy él-e: 
Philosophia dividitur in theoreticam et practicam. Illa cognoscen-
dorum, haec agendorum regulis occupatur. Már minden Philosophiá-
nak az a dolga, hogy a Philosophus cselekedeteinek kalauza légyen. 
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Az a ki girbe görbe utón botorkál, nints annak jó kalauza. Ha 
a Philosophia tsak illyen Proselytusokat farag, még ezt is meg
átkozom. De nem akarom magamat attól az édes vigasztalástúl 
megfosztani, hogy a Philosophia e' képtelen tsudának sem oka 
sem mestere; Tsak azt tartom, hogy ő ezt a gonosz lehelletet 
ott szívta bé, hol egy Hazánk Nagyjának alafás tselédje lévén, úgy 
látszik nem mást tanult, mint a farkasra bárány köntösöket szabni, 
és bárány itatót zavarni. Meg botsáss; szaporán írtam, nem tzifrán, 
mert ünnep van. Elég ha olvashatod. Tudod azt is, hogy tsak 
magadnak írtam. Áldás véled és kedves Trézsiddel. Szeress és élj 
boldogul.« 

A költőnek ez a heves kifakadása, ez a sötét jellemzése épp 
oly közvetlen, mint a mily őszinte. Horvát István ellen még védel-
mezhetnők Kisfaludy Mihályt azzal, hogy a két család osztályos 
pörben állt egymással; Takács Józsefet meg azzal, hogy a hal
hatatlan mestert a legszeretőbb tanítvány előtt becsmérelte, így 
az író irántok érdekelt vagy elfogult lehet: de Horvát Endrével 
nem vitatkozhatunk, mert ő vélök élt, miattok küzködött, szenve
dett, szinte a kétségbe esett. Talán eleinte maga is teljesen meg
bízott viselkedésűk egyenességében, jellemük és beszedők látszatos 
nyíltságában, míg a csalódás elkeseredéssel és meghasonlással el 
nem borította annyira, hogy meggyűlölte miattok Tétet, s benne 
a plébániát is; s nem volt lelkének égetőbb vágya, mint menekülni 
Téttől, menekülni a plébániától, hogy menekülhessen tőlük. Mert 
nem ideig-óráig, hanem több mint két esztendeig tartott ez a vívó
dás, ismételjük, hosszas és keserves nyugtalanságok és lelki vil
longások között, mig a vihar aztán lezajlott. A volt szerzetes
növendék gondolata hamar Zirczen állapodott meg, s csak oda 
tért lelke, mikoron elfáradt. Még ezen a nyáron, 1811-ben, járt nála 
Ferenczy János, Horvát István egyik legmeghittebb barátja; már 
ez előtt megemlíthette szándékát, mintegy üzenetül, de minden 
megokolás nélkül; legalább 1812. november másodiki levelében 
panaszolva mondja, hogy Ferenczy biztatása szerint mind e napig 
várta Horvát Istvánt: azért is, hogy neki a múlt esztendőről szá
mot adhasson, mert csak ő maga az, a kinek ezt megteszi; azért 
is, mert oly beszéde volna vele, melyet senki egyébnek orrára 
nem akaszt; leginkább pedig azért, mert ő az ő legkedvesebb 
Pistája.1 A ki nem ment, mert nem mehetett, az az ő legkedvesebb 
Pistája volt; úgy hogy a költő két hét múlva már sajnálja, hogy 
többet meg nem irt neki; de most is csak annyit érint, hogy 
Zirczen van látogatóban, hogy az apátnak versezetet írt, melyből 
pár példámmal szolgál, mihelyest haza ér. Ez a versezet pedig 
nem egyéb, mint a Zircz emlékezetének első kiadása 1812-ből, a mint 
barátja válaszából kitetszik, mely 1813. január 11 -én meghagyja 

1 Horvát István levelezése P. Horvát Endrével. A nemzeti múzeum birto
kában. 1425. Quart. Hung. Xü. 1812. november 2-ról. 
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neki hogy Zirczet, mielőtt újra szárnyára ereszti, előbb láttassa 
vele; s a mint a maga következő levele január 26-ról birzonyítjaT 
mely a többi közt azt is tudatja, hogy Zirczet tisztogatja, de a jövő
menő emberek nagy alkalmatlansága miatt csak lassan halad. 

íme, a költő már 1812-ben irta és adta ki először ezt az 
elbeszélést, holott irodalomtörténeteink csupán az 1814-iki nyom
tatást ismerik, és egyedül Méry Etel életrajzának függeléke említi 
föl az első kiadás czimét a nélkül, hogy Zircz emlékezetével össze
vetette és egyeztette volna: de mind maga, mind barátja, ha szóba 
hozza, mindég csak az apát kapcsolatában emlegeti, és Horvát 
István 1813. május 23-iki levelében egyenest a Zirczi apát tisz
teletének« nevezi. Igen, a Zirczi apát tisztelete inkább, mint Zircz 
emlékezete: mert az ő kegyének megnyerésére készült. Ez az 
indítéka, nem pedig a rend iránt való hála, a mint Szász Károly 
emlékbeszédében hiszi.1 Mert a Zirczre költözködés, a mi már ebben 
az időben a költő előtt lebeg. Horvát István tudja, Ferenczytől 
tudhatja az okot, sőt maga is hallhatta részletes magyarázatával 
együtt, mikor ezen a télen Pozsonyba menet Tétre befordult. Csak 
szóbeli közlésre támaszkodhatik ugyanis, minthogy még eleddig 
a levelezésben egyenesen megnevezve nincs, a mikor a zirczi tervre 
tér s igaz szeretettel óvja társát az elhamarkodástól. »Felteszem 
rólad — úgymond — hogy tudtom nélkül mostani állapotodat el 
nem változtatod, s meg fogod hallgatni előbb a jó Barát tanácsát, 
mint sem olyan lépést tégy, mely téged egészen más helyhezte-
tésbe teend. A zirczi magányt értem, s Te engemet még jobban 
fogsz érteni.3 

A szándék bizony már elhatározott, félig-meddig az egyez
kedés is kész, amint kiviláglik a költő feleletéből, mely már csak 
egy embert vet okul: Takács Józsefet, a későbbi fejtegetések 
szerint. »Tétről el és Zirczre költözködésem, írja »Még Téten«, 
június 1-én, el vagyon végezve és pedig nem sokára. És 
Te elleneznéd ezt, kihez ez által még közelebb jutok. Okai
mat, hogy Téten nem maradok, bőven tudod. Ideje már, hogy 
a vad marhától távozzak. Okaim, hogy Zirczre menjek olfyanok, 
hogy a Szentséges Apollónak is helyben kell hagynia. Ezeket az 
utóbbiakat egy-két posta múlva fogom véled közleni. Köszönöm 
felőlem való szorgalmadat, szívesen veszem Tanátsodat, —• tsak 
mégis azt gondold meg, hogy az ember többnyire önnön helyhez-
kedéséből tanátsolván, az igazat nehezen találja el.« 

S úgy látszik, egész lázasan foglalkozik a kérdéssel, mert 
egy hét múlva újra fölveti és bővebben kifejti. Jelzi egyszersmind, 
hogy titkos szándékának híre széledt, s még ismeretlenek is közbe
vetik magokat, hogy arról lebeszéljék, csak Takács hallgat mélyen, 

1 Szász Károly: Emlékbeszéd P. Horvát Endre fölött. Budapest, 1879. 13. 1. 
9 Horvát István levelezése P. Horvát Endrével. A nemzeti múzeum birto

kában. 1425. XII. Quart. Hung. 1813. május 22-ról. 
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a mi előtte különösnek és gyanúsnak tetszik. Egyszerre még az apát 
nemességében is meging. Hátha jó-akarata, ajánlata, Ígérete mind 
csak a Takács szószólása és tőrbe-ejtése. Most már csakugyan 
nemcsak kívánatos, de szükséges is a jó barát tanácsa. Menedé
kének réve már nem kizárólag a zirczi kolostor, hanem valami 
plébániában is megnyugodnék. íme, levele, a mint következik: 

; . t ; / 4: Tét, 1813. június 8. 
»A miről előbbi levelemben röviden, itt hosszasabban szóllok. 

Már a múlt Télen értetted szándékomat, utolsó levelemből még 
világosabban. Nem azért, hogy Zirtzre jöjjek, hanem hogy Tétről 
szabaduljak, jártatom eszemet. Mily viszonomra legyen nekem olly 
álnok, magát barátomnak szinlő emberrel csak egj' faluba is lak
nom, a' millyen N. e'gondolhatod. De azt sem titkolom előtted, 
hogy olly változásra lépni, a millyenen fejemet töröm, a' mi talán 
egészen más Emberré tehetne, ez sem kicsiny gondot ád. Én 
egyedül a magánosságot, a megvonást keresem, hogy ott a betsű-
letnek, a későbbi időknek élhessek; de bezeg, ha ebben csalatko
zom, ha még nagyobb labirinthusba fonatkozom! Akár mint veszem 
a szerzeti Géniusz mégis gyanús marad előttem. Ellenben itt is, 
a hol vagyok, az előbb menetel helyett majd nem naponnan hát* 
rább esem; legalább könnyű, és üres szível az áldott Múzsákat 
nem tisztelhetem. 

Már most minden felé hirdetik ujabb szándékomat, és mint 
eszelősséget ótsárolják. Tsak egy nincs, a' ki javallaná végbe 
vitelét. Még azok is, a kiket hozzám híveknek nem tartottam, és 
most sem tartok, mert tsak kinek kinek találkoznak ofyannai, 
ellenzik. Mondhatom, tsak nem megkötnek. Minden kigondolható 
argumentumokat előhordanak. így tehát, ámbár szavamat adtam 
Antal apát urnák, de megvallom most is a kereszt úton álok. 
Tsak egy T. hallgat, mintha semmit nem tudna bele(őle.) Ez már 
magában is gyanús dolog előttem. De jó barátim azt is hozzá 
vetik, hogy talán ez többnyire az ő praktikájából főtt. Legalább 
ok nélkül mondottnak lenni a dolog nem látszik. Híred nélkül 
semmiképen nem változtam volna. Most tehát ennyit értvén tőlem, 
szokott egyenes szivedet öntsd ki és igazítsd el Barátodat. Tsak 
hogy mindenkor oda vesd szemügyedet hogy miképen szolgál
hassak, ha bár kevésben is, Literatúránknak; én mindenre kész 
vagyok, de tanácsot adni magamnak nem. 

Még egyet. A Farádi Plébánia Csorna mellett, Collationis 
Fundi Religionis, már Húsvéttól fogva vácál. Nekem igen szájam 
izére volna. Még eddig conferálva nints. Te hatalmas ember vagy, 
láss utánna, az útját is legjobban tudod. A mennyire lehet, igye
kezzél azt megszerezni. Concurrensek sokan vannak, hallom, de ha 
még a collationális útban nints, nem kételkedem a successuson. 
Ha ezt véghez vinnéd, legnagyobb terhet emelnél le szivemről.« 

S várja levelére, türelmetlenül várja a választ. Keresztúton 
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.áll: nem tudja Zircz vagy Farad, a hova jut; csak azt érzi, hogy 
mennie kell. Noha már Faradot kéri, még Zircznek szolgálni s 
.azt biztosítani törekszik; s a mikor szeptember 14-én megsürgeti 
barátját, mert úgy lesi tanácsát, mint a zsidó a messiást, jelenti 
.egy füst alatt, hogy Zircz emlékezetét kidolgozta, reménysége 
ellen megnevelkedett, 860 sorból áll (ma 973). Az apát maga 
kívánta a munkának megtisztogatását, hogy in forma solemni 
kiadhassa. A sürgetés nem esett hiában, Horvát István hosszan 
«és kimerítőn felelt; s nem tudjuk levelében mit csudáljunk inkább: 
•önzetlen szive nagy szeretetét vagy körültekintő esze' okos érve
léseit. A levél, mely minden esetre az iró lelkének egyik legszebb 
-emléke, im ekként hangzik: 

Pest, 1813. október 8. 

»Hogy gondolhatsz ollyast felőlem, mintha rólad elfeledkez
tem volna? Sokszor megmondottam, hogy engem tőled csak a 
halál választ meg, és nem egyéb. Benned mindenkor a' nemes 
szívet, a' forró hazafiúi lelket, a' jeles elmebéli tehetségeket, és a 
barátsági egyenességet betsültem és kedveltem: nem képzelheted, 
.hogy légyen idő, mellyen ne tudjam betsülni és kedvelni ezeket. 
Azonkívül Trézsim által esmértelek meg, az által, kinek minden 
.tette engemet huzamosan letsatolt. Míg ver bennem a lélek, legyek 
szegény, gazdag, nagy úr, vagy koldus, mindenkor enyém leszesz: 
-enyém még akkor is, midőn szeretni 's barátodnak nevezni meg
szűnnél engemet. Ha gyorsaságomat nézed a levélírásban, vélhe
ted könnyen langyosságomat; de hallgatva is lángol érzékeny
ségem melletted. Ritka nap foly le, hogy szivem ne örülne köte
lékünkön; ritka éjjel repül el, hogy ne aggódnám azon, mint 
vagy? 's mint kellene változtatni sorsodon, hogy kívántad tsendre 
juthass, és élhess kényed szerént a' köz ditsőségnek. De állj meg 
-barátom! mikor ezt naponként megtehetem, ritkán, igen ritkán 
ragadhatom tollamat: életem, míg fel nem szabadulhatok, szolga
ság 's ollyan szolgaság, mellyhöz hasonlót még nem tapasztaltál. 
Tiz esztendeje, hogy az Anyámnál, ki Válhoz két mértföldnyire 
lakik, nem voltam egy hétnyire valón; Pest szomszédságunkban 
vagyon, 's néha hat hónapig sem látom kedvesemet, a' sinlődő, 
a' beteges, a' félig vak hölgyet; ha Pesten lakom is tsak ollykor 
tölthetek fél órát társaságában; naponként éjfél után két óra felé 
nyugszom le, sokszor hét óráig is folyton írok, vagy fenn szóval 
olvasok a' félig vak Ország-birájának, minduntalan szerte szét 
útra küldetem, Sekretariusi, Cancellisía, Olvasó, Számvevő, és 
Gazdaság-tiszti hivatalt viselek. Ényi munka súlya a'att nem 
tsuda, ha undorodom mint a' megtsömörlött a téntától és tollaktól, 
ha nem válaszolok azoknak is, kiket szeretve szeretek. E'hez 
járul még az is, hogy ritkán írhatván, hoszszan és sokról akarnék 
értekezni Barátimmal: azonban gyakran, nem lévén időm a' sokra, 
megtörténik: hogy soká semmit sem irok. Te veled még istenes 
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levelezésem. Mások tiz levélre sem vehetik válaszomat, 's utóbb 
belé unnak a várakozásba, 's másokat kérnek, hogy írják le azt, 
a' mit szóval nekik izének. Kazinczy két, Sándor István is két év 
óta várják soraimat, mikor nekem ők igen számosan írnak. Legyek 
tsak szabad, meglátjátok, hogy nem gondatlanság bennem a' nem 
irás, hanem igen erőszakos helyheztetésemnek következése. Mái-
közelit bútsúvételem; néhány hónap vagy talán néhány hét visz-
sza ád szíveteknek 's a'kor nem más kényének, hanem egyedül 
nektek és a közjónak élek. Mondjam e reád nézve hallgatásom 
mentségéül azt is, hogy hetenként hozzád készültem, 's így nem 
is láttam szükségesnek 'a levelet ? Júniusban vettem Nádor Ispá-
nyunk parantsát, hogy ismét Posonyba induljak. Menni akartam, 
s egyenesen feléd venni utamat. Az öreg hetenként biztatott az 
eleresztessél, azonban hetenként itthon tartóztatott, azt felelvén 
végre, hogy én az ő szolgálatában, 's nem a Nádor ispányéban 
vagyok. Igaza vagyon e'nyiben, 's ez a meggyőződés keserű 
meggyőződés előttem. Akár hogyan essék meg, de meg kell esni 
utazásomnak, mert olly nagy úrnak kérelmét bé nem tölteni, 
mikor általa nyerem hivatalomat, szörnyű hiba volna. így tehát 
még látni, ölelni, tsókolni foglak, ha idejét meg nem mondhatom 
is. De legyen elég a mentség, mellyet azért hoztam fel, hogy 
addig, míg egy szerfelett munkás és munkáltató embernek szol
gája vagyok, tudd magad sorsomhoz alkalmaztatni, 's ne hidegedéit 
barátságomnak, hanem terheimnek tulajdonítsd némaságomat. Ma 
igen nagy, régi és fontos munkát végezvén, nyugtot engedett 
Uraságom: légyen tied az estve, 's ha úgy foíy tollam, talán az 
egész éjjel is. Fel van gyúlva és nyitva kebelem, ma mindent ide 
írok, a mit tsak érzékenységem veled tudatni akar. 

Midőn azon leveled érkezett, melyben a Csornai Plébániáról 
írtál, Báts vármegyében tébolygék. Megjővén első gondom vala 
írni melletted Alagovich Püspöknek, Ürményi Maximiliánnak, Nyitt-
rai Mátyásnak és Almásy Antalnak. Ezek mind a Consiliumban 
ülnek, s jól jegyzéd meg, hogy nékem a nagy Urakkal elég esme-
retségem vagyon. Az első vala a' dologban Referens. Nem értem 
reá a' másolásra, különben azokat, a miket felőled a Püspöknek 
írtam, örömest veled közlöttem volna. Le festvén személyedet a 
Buzogányos Verseket ragasztani levelem mellé, 's azt írám egyebek 
között, hogy ebből velut ex ungve leonem esmérhet Tégedet, 's 
elgondolhatja, mit várhat tőled a' haza, ha téged, a Szent-Kúti 
Processiók a' munkásságtól el nem vonzanak. A' Püspök esmérni 
és betsülni tanult, s nem lett volna senki más Csornai Plébános 
kivűled, ha levelemet tsak egy nappal előbb vehette volna. Ide 
rekesztem Ürményi Maximilián eredeti válasz Írását E'ből láthatod, 
hogy te Plébános lettél volna Csornán, valamint azt is, hogy a 
mi most távol létem miatt elmaradott, az félre vagyon téve jö
vendőre számodra. Ha világi Pap maradsz, 's alkalom adja elő 
magát, tsak jóval előbb add tudtomra, fogadom poklokat forgatok 
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fel éretted, mert, ditsekedés nélkül legyen mondva, én a Pesti és 
Budai Uraktól kedveltetem is, betsültetem is. — Képzelheted minő 
fájdalom lepte el szívemet, midőn levelemnek tsak egy napi később 
érkezését és a' Püspök kinyilatkoztatását olvastam. Kárhoztattam 
távul létemet. •— Ha én hánykódásidban Takáts József társasá
gából kiragadhattalak volna — betsületemre mondom — e tette
met Napoleon minden koronájinál és szerentséjénéi nagyobbra, 
betsűltem volna. Nehéz volt elfelednem e' dolgot, 's tsak az vigasz-^ 
tal, hogy máskor, ha kell, már nyitva lészen utad, minthogy töb
bekkel érdemeidet megésmértettem. 

Által megyek már a' legfontosabb kérdésre. Be menj é a: 
Zirtziek közé, vagy Plébánus maradj ? Mindenkinek vagyon köre, 
's ezt mindenki maga legjobban esméri. Meglehetősen esmérem; 
azonban én is körödet, 's úgy ítélek, mint helyheztetésedről aj 
legjobb barátnak — újra mondom, a' legjobb Barátnak — bizo
dalmason ítélni kell. Nem akadok fenn azon, hogy Barátok e vagy 
mik egyebek a' Zirtzi szerzetesek? Nem azon, hogy a' Világ 's 
kiváltképen ellenségeid, Tégedet változónak, sőt talán sült eszelős
nek fognak mondani; semmit sem nyom előttem a Novitiatus 
kitöltése. Ezek mind apróságok előttem, 's ha a fetsegő nyelvekre 
vigyázunk, ne lépjünk sehová is, mert ezek a kákán is csomót 
találnak, s még is elfáradván a fetsegésben utóbb tsak ugyan 
elnémulnak, kivált ha okos philosophus az, ki ellen ökrendezik 
nyelvüket. Hlyének tselekedeteinkben sinór mértékűi nem szolgál
hatnak; ezek miatt bátran rúgd farba, azt javaslom, a Petrinus-
ságod. Másokat forgatok én elmémben, ha szándékodról gondol
kodom, úgy látom, hogy addig nem tanátsos lépned e tárgyban, 
míg a háborúnak vége nem szakad. Ha győzetünk, 's frantzia 
parantsol telkeinken, vége a' szerzetességnek, de nem a Plebánus-
ságnak. Az egész Frantzia birodalom, bele értvén a' Frigyeseket 
is, kiirtott minden szerzeteket, 's éhes a Frantziaság minden papi 
jószágokra. A mit otthon már tett, azt tenné itten is. Ha győze
tünk, 's az Ausztriai örökös Tsászár mégis valahogy urunk marad, 
nagy füzetni való adó lészen, a' titkos artikulusokban, 's nem 
papíros, hanem pengő pénz fog kívántatni, vagy az újonnan mód 
nélkül megszaporodott anticipationális pénz fundusául új pengő 

'summák fognak kívántatni. Ezekre a szent tzélokra mit fognak 
inkább javasolni a Papi jószágokra annyiszor ásitó Urak a' szer
zetesek birtokaiknál, kik nélkül ellehet a Haza? Minden tanítói 
kötelesség mellett illyen környűl-áílásokban hamar más urat nyer
hetne Zirtz, te az Aesopus ebének nótájára jutván, a magyar 
példabeszéd szerént, két szék között pad alá eshetnél. In Dubio 
agere non licet, azt mondja a vén moralista, 's van is valami 
igazság mondásában. Jobb elvárni a bizonyos időt. Ha győztesek 
leszünk, a sok új ország elég leszen minden finántziális okosko
dásra, 's a'kor nem is fognak reá emlékezni különben hogy Zirtz 
a Bakonyban vagyon, mintha Dréta körmötziket, vagy somlyait 
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fog osztogatni a' nagy Urak között. Nem azért emlegetem én 
ezeket, mintha téged a Zirtziek kintseik édesgetnének, hanem 
azért, mivel vége ott a tsendességnek, mellyet a' Literaturáért 
annyira óhajtasz, 's óhajtanod is kell, hol vége az értéknek. Úgy 
élnél-e a szerzet elbomlása után, mint a nyavalygó ex-szerzetesek, 
vagy mint az éhező világi és egyházi Tanitók? Mert akkor is 
fsak ugyan Tanítóknak meghagynának benneteket kurta jövedelem 
mellett. Vagy újra káplánnak mennél-e valakihez és plébániát 
•koldulnál ? Nem, nem! míg ki nem fejlik az idő, ne hirtelenkedjél. 
Te most magad ura is vagy, tisztes hivatalban is vagy, nem kell 
ezt addig ott hagynod, míg biztosan ott nem hagyhatod. És ez 
első fontoló mindenkor előttem. 

De tegyük föl, hogy Zircz falai az idővel r megerősödnek. 
Azt kérdem tőled, mi ok vezérel ezen lépésre ? Én három okot 
találhatok. A megválást Takátstól, a tudomány gyakorlását és a 
tsendes, nyugodalmas életet a tudománynyal vegyítve. Az első és 
második ok nem ok előttem. Takátstól megválhatsz, és a tudo
mányokban gyakorolhatod magadat egyéb úton is. Én magam 
képes vagyok neked más, és tsendesebb Plébániát szerezni. Sőt 
az is kérdés, ha kerüled-e Tákátsnák nyilait, mikor Drétának, 
az ő meghitt Baráténak (kit igen orránál fogva tud vezetni) kor
mánya alá sietsz ? Nem követ e odáig is a zárok közé alattomos
sága annál is inkább, mivel tudni fogja, hogy ottan tégedet a votum 
obedentiae kötelez ? Ezeket tsak mint lehetőket említem, különben 
Dréta jó szívű Apátkanonoknak látsz k előttem, 's azt is felteszem, 
hogy mi illyes mesterkedéseket mégis tudnánk jádzani, fel. sem is 
fognánk sikereseknek venni. Azonban igaz marad mégis, hogy a 
fent kitett két ok nem elegendő ok egyenesen a kérdés alatt való 
lépésre. Ellenben ok a harmadik ok. A magános tsend emeli a' 
lelket, a gond nélkül való élet táplálja; a' más mellékes foglalatos
ságoknak jelen nem létök pedig szabad és fellengző szárnyakkal 
felékesíti: Hlyen helyheztetest szívemből kívánok neked, kívánnék 
magamnak is, ha nőtelen volnék. Sokszor szoktam mondani, midőn 
a szent mártoni hegyen voltam: ha Trézsimet még nem esmér
ném, oda hagynám a világot, s ide jőnék élni a tudományoknak. 
Nem tartóztatna engem a szerzetesi élettől semmi is. Barát, nem 
Barát, Castitás, nem Castitás, obedientia nem obedientia, mind tse-
kélység az okos ember előtt. Mindenütt van édesség is üröm is 
a világ kerekségén, és kiki maga magának okoz kedves, vagy 
kedvetlen napokat. Másképen is a tiburi Lantosként: Nihil est ex 
omni parte beatum. A Bölts ész mosolyogva néz le a butaság 
gyávaságaira, neveti a • halált, és a' világ öszve rohanását is hideg 
vérrel nézhetné: Nints tehát neki mitől irtózni, és min mohón kap
kodni. —• Neked nagy rész jutott édes Andorom! a böltseségből, 
azért nem féltlek látni a' zárt falak, a' szerzetes regulák, az egy
ügyű barátok, és az engedelmeskedők között; sőt képzelem magam
nak, mi hasznot tehetnél a nevendék ifiúság, az együgyű barátok 
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és nemzeti literaturánkra nézre. Ha' illy díszes és valóban fontos 
okok bírnak a' változtatásra, mellyet tenni szándékozol, menj, siess, 
repülj a Bakonyi magányba, 's vidd mind véghez azt, a mit a 
közép kor tudatlansága kikoholt, hogy igazán élhessél a' közjónak, 
a. nemzeti Literaturának és az emberiségnek. A Barátok között is 
nagyobb fogsz te lenni, mint a tudatlan Mágnás, vagy az orszá
gokat sanyargató üres fejű, de Rendpántlikákkal felékesíttetett első 
Status et Conferentiarum minister. 

Azonban meg állj még egy keveset. Nagy dolog, a mi még 
elakaszthatja gondolkodásom szerént feltételedet, Te Gazda is vagy, 
nem tsak Plebanus, pedig a Gazdának sok különös kötelességei 
vágynak. Mindeneknek szemeik Te benned biznak házadban, és 
Te adsz nékik eledelt, és betöltöd őket jóvoltoddal. Tápláltad eddig 
az édes atyádot; gondját viselted mostoha anyádnak, a' Te régi 
hív Gazdasszonyodnak; nevelted, ruháztad és tanítottad kedves 
kis ötsédet!! — Nem lészen e ezeknek elmeneteleddel hátra mara
dások? leszen e Gyámoíítójuk ? Megrepedne szívem, ha ezeknek 
szemeiken a nyomorúság könnyeit hullani szemlélném. Ez az a' 
mi főakadáiynak látszik előttem. Ha e részről nintsen tartalékod, 
ha ezek szorgalmad nélkül sem szenvednek fogyatkozást, mihelyest 
kész vagy szabadságodat más nemű szabadsággal (mert nem lekö
tött előttem a szerzetes is) és életmódjával a' fellebb mondottak
nak megfontoltatások után is eltserélni, nem tartóztathatlak többé 
semmit is. Noha úgy menj mégis, hogy mostani értékedet be ne 
vidd magaddal, hanem meg mentsd tieidnek, és bátorságos helyre 
le tedd. — Kitöltvén a próba idejét, meg sem érzed állapotod fel-
tseréltetését, ha kivált előre elvégzed Drétával, hol akarsz lakni és 
minő hivatalt viselni. — Nem tudom ezeket vártad-e tőlem? Én 
egyenesen és bőven szólék, és ugyan a mennyire tudtam, környűl 
állásaidhoz alkalmaztatni iparkodtam magamat. Válaszd már most 
azt, a' mit az okosság leginkább ajánl, és a Te tsendes boldog
ságod. Én a fehér ruhában, vagyis inkább tarkában minden okos 
emberrel úgy foglak szeretni, tisztelni, mint a feketében.« 

A levél döntött. Horvát Endre habozó és vergődő vívódása 
megszűnt. Elérzékenyedéssel és hálával telt el barátja iránt; jöven
dőjét egészen az ő kezeibe tette le és a cziszterczitaságról lemon
dott. Csak napok műlva felelt, mégis erősen rezeg a hangja, még 
mindég annyira alatta áll a mély benyomásnak. ímhol a válasz, 
mely a harcz végéről beszél: 

Tét, október 28. 1813. 
»Mintegy álomból ébresztett fel nem rég érkezett leveled. 

A' vigasztalódást, a mellyet abból vettem, tsak éreznem lehet, de 
leírnom nem. Nem is hiszem, hogy a' legjobb Poéta abban az 
elevenségben tudná előadni, vagy kifesteni, mellyel szívemben lán
golt. De minek tékozlottál ennyi szavakat magad mentésére, ki 
tudod, hogy egy két szavad elegendő felélesztésemre ? hatsak nem 
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azért tselekedted, hogy engem magam előtt megpiríts, a' mint hogy 
meg sem állhattam a' nélkül, hogy mézet öntő soraidat olvasván^, 
szégyen meg ne futotta volna ortzámat, előttem tartván, miben, 
kit, 's mennyire bátorkodtam vádolni! De a te elégtételedre legyen 
mondva, mert örömmel vallom meg, könnyeket hullattam azon-
Levélre, mellyre ingatlan barátságodnak nemes jeleit festetted, 's 
mellyen azt a' szép lelket, melly egyedül tulajdonod, annyi érzé
kenységgel kinyomtad. — Annyira neki bátorítottál, hogy már 
botsánatot sem kérek véttségemért. Által megyek azokra, a miket 
tőlem vársz. 

Zirtz. 
E' béli ügyemet úgy vetted fel, a' mint én magam, s azon; 

pontból nézted, mellyből én is mindenkor vizsgáltam. Sokig álltam 
az ostrom közt, de meghatározva lévén nálam, hired nélkül meg 
nem mozdulni, feleleteimet e'hez szabtam. Míg pedig te késtél,, 
rész szerint szájról szájra, rész szerint levelek által annyi Taná-
tsosaim támadtak, a mennyit ingyen sem álmodtam: kik mintha 
össze beszéltek volna, tsak egyet sem kivévén, ellenezték szándéko
mat. Ezek között — tsodáld! — ollyanok is voltak, kiket soha 
sem láttam; kiknek hozzám semmi közök nem volt, nem is lészen.. 
'S tsodáld azt is, hogy felhordott, és megállító okaidat mind úgy 
eltalálták, mintha veled egy értelemben lettek volna; ki vévén, hogy 
arra nem tapinthattak, a' mi engem leginkább ösztönzött, a' mi szí
vemnek legerzekenyb fájdalma. De ezt tsak te tudhattad, mivel mással 
nem közlöttem, 's Te is vagy az, ki im e' homályt levontad sze
memről ; ámbár magam is mind inkább kezdem tapasztalni, hogy 
szorosb leköteleztetesem által azon varsába bújnék, melly előtt 
futni akarok. Nem vag}'ok oly boldogtalan, hogy erre szorulnék — 
de nem is leszek, míg eszem helyén marad. Most pedig ajánlásod 
után, mellynek sikere bizonyos előttem, semmi híjával sem lehet 
boldogságom. Sem éltemet, sem sorsomat meg nem untam, tsak 
az az egy kereng előttem, mint szolgálhassak inkább Hazámnak, 
ha ugyan valamiben szolgálhatok, és' e tekintetből, a mint lehetne,, 
szeretném az alkalmatlanságokat téveszteni. 

Plébánia. 
Itt első az, hogy te Csornát emlegetsz, holott én, ha igen 

nem hibáztam, Faradat írtam Csorna mellett. Ez a' Plébánia az 
enyémnél jóval is tsekélyebb; de én kész vagyok jövedelmemben 
rövidséget látni, tsak nyugodalmat, otiumot cserélhessek rajta. Itt 
hosszasan ki kellenék ereszkednem, ha Te nálam nélkül is nem 
tudnád, mi ide való. De e' mellett gondold meg hányad részét 
foglalja el időmnek Szt. Kút ? hányadát a jövő menő vendégek ? 
az itt valók? Gondold meg, hogy gazdálkodás után kell élnemr 
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melly sók gyűlölködésekkel jár. Hidd meg, hogy midőn magammal 
számot vetek — nem kérkedésből mondom — tsodálkozom, hogy 
tsak egy kis valamit is tudok világra hozni. Tedd ezekhez az 
ismert antagoniát, és meg szűnsz tsodálni, hogy arra vetemedtem, 
& mit talán ótsárlasz bennem. 

Az a buzgóság, mellyet javamnak keresésében mutattál, nagy 
volt, és kezességül szolgál jövendő szerentsemhez. Most, minek 
utánna a Püspöknek halálával ennek Falvai a Camarához estek, 
látod, hogy a mód is, mellyel rajtam segíthetsz, killebb terjedt: 
ha ugyan, hogy sede vacante valami történnék. Addig is, Te ugyan, 
kivált kétséges hitelű emberek előtt hallgass, én pedig sorsomat 
reménységgel enyhítem.« 

Majd áttér Zircz emlékezetére, mely az apát kívánságára 
már másodszor is sajtó alá került s 1814-ben csakugyan díszesen 
megjelent; még pedig a költő kedve ellenére Takács József elő
szavával. Horvát István azzal vigasztalta meg, hogy a nem hív 
barátnak, mint kiadónak neve legalább elégtételéül szolgál a világ 
előtt.1 A költeményt elragadtatással olvasta s meg is mondta 
Drétának, hogy ha a zirczi apátság egyik legj3bb faluját oda 
ajándékozná is érte, nem adna sokat. 

A költő aztán, úgy látszik, kiengesztelődött ellenével, meg
nyugodott helyzetében, mert az elköltözésről többé szó sincsen. 
Irta ugyan, az előmenetel reményében egyre irta a maga örvende-
zéseit főpásztoraihoz, Paitner Mihály, Schwarzenberg Ernő, Jura-
nits Antal győri püspökökhöz, a mint egymás után következtek, 
s Rudna}^ Sándor esztergomi prímáshoz, mikor bíborossá lett, de 
minden méltóbb elismerés nélkül. Mert az csak nem méltó elismerés, 
hogy 1829-ben pázmándi plébános és 1835-ben végre alesperes 
lehetett, annak, ki az akadémia első koszorúsa, rendes tagja, s a 
nemzet magasztalt epikusa volt. 

1 Ugyanott. 1814. július 1-ről. 

Széchy Karoly. 




