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CSÜZY ZSIGMOND MAGYARSÁGA 
1. Filológiánk munkásai előtt nem ismeretlen Csúzy Zsigmondnak, az 1700-as évek 

jeles szónokának és nagy magyar nyelvművészének neve. Csefkó Gyula, a nemrég elhunyt 
kiváló szegedi nyelvész utolsó cikkeinek egyikében idézett „Csúzy Zsigmond Remete szent 
Pál szerzetebélí pap kitűnő magyarságú prédikációiból".1 Csúzyra, a nyelvújítóra és nyelv
művészre már századunk elején felhívta a figyelmet hosszabb — önálló füzetként is meg
jelent — cikksorozatában a régi magyar nyelv és folklór érdemes kutatója, Réthei Prikkel 
Marián. Értékelését sok tekintetben ma is elfogadhatjuk : „ . . .kétségkívül nemcsak mint 
hitszónok, hanem mint író is nem közönséges tehetséggel volt megáldva Csúzy páter. Külö
nösen a leírásokban tűnik k i ; ezekben többször valósággal művészi magaslatra emelkedik."2 

Réthei Prikkel beszél még Csúzy Zsigmond színes és plasztikus életképeiről, ötletes szójátékai
ról, tréfás és csipkelődő körülírásairól, utal a prédikációban található történeti, néprajzi és. 
etimológiai érdekességekre.3 A tanulmánysorozat középpontjában azonban írónk szóalkotó* 
és nyelvújító művészete áll. Réthei őt tartja a régebbi magyar nyelvújítás első nagy alak
jának, Faludi méltó elődjének, aki követőjét megelőzi az ilyen szavak használatában, mint 
akadékoskodik, békétlenség, égbekiáltó, egybeforr, eszemiszom, gondatlanság, hebegés, helyrehoz» 
késedelmeskedik, kiforgat valamiből, ledönt, megirigyel, mély alázatosság, mosolygó ajak, öszve-
szedeget, pofon csap, szellőztet, vagyonos, visszakíván.1 Azt is valószínűnek mondja, hogy Csúzy 
az alkotója az arany szabadság, csekélység, főpolgármester, háziszolga, majomszeretet, rövidlátás, 
udvarias, újságolvasás szavaknak.5 Réthei Prikkel szerint „eredetiség, találékonyság és 
magyarosság azok a tulajdonságok, melyek Csúzy szavait általában jellemzik. Betetőzi 
pedig ezeket a könnyenérthetőség, amely bizonyára gyors utat nyitott nekik még a leg
egyszerűbb emberek emlékezetébe is."6 Hozzátehetjük : ezek a megállapítások nemcsak 
írónk szavaira, hanem egész stílusára, nyelvi alkotóművészetére is érvényesek. 

Réthei Prikkelnek lelkesedéssel és tárgya iránti szeretettel teljes megállapításait későb b 
Simái Ödön próbálta „megrostálni". Réthei Prikkel cikkét talán túlságos lelkesedés jellemezte» 
Simáiét az ugyancsak túlzásba vitt kritika. Azt bizonyítgatja, hogy sok látszólagosan új 
szó már Csúzy előtt vagy Csúzy kortársainál is megtalálható. írónk fejlődéstörténeti jelen
tőségét azonban ő sem tagadja. ítéletét így fogalmazza meg : „A termékenységben valóban 
Pázmánnyal vetekedő pálos szerzetesünknek érdemét én a köz- és népnyelv szókincsének, 
szólásmódjainak, közmondásainak az irodalomba való azon nagyszabású bevonásában, 
felhasználásában találom, amelyet „nem dicstelenül" kezdtek a XVII. század vitatkozói."7 

Nagyon helyesen mutat rá Simái is Csúzy egyik legértékesebb vonására : nyelvének, stílusának 
népiességére. 

Századunk negyvenes évei a Csúzyra vonatkozó kutatások újabb fellendülését hozták. 
Juhász Miklós néprajzi vonatkozásban foglalkozott vele. Idézte gúnyos és szellemes szavait 
a XVIII. század divathóbortjáról, közölte feljegyzéseit kora babonáiról és „bűbájos" mester-
kedéseiről.8 Koltay-Kastner Jenő egyik nagyobb tanulmányának részletében Csúzy stílusá
nak néhány barokk vonására figyelmeztetett.9 (A barokk Csúzy problémájára majd mi is vissza
térünk!) A legérdekesebb fölfedezést azonban Esze Tamás, a kuruckor kiváló ismerője tette : 
Csúzy Zsigmond kuruc tábori pap volt!10 Igen nagy jelentőségű adat ez, mert az eddiginél 
még világosabb színben állítja elénk Csúzyt, a magyar nyelv harcosát, a hazafias, nyelvét és 
nemzetét szerető írót. Esze megállapításainak fényében kétszeres jogon beszélhetünk Csúzy 
Zsigmond magyarságáról: nyelvi-stiláris és eszmei-hazafias értelemben egyaránt. A kuruc 
szabadságharc hősies és tragikus eseményeinek negyedévezredes fordulóin így különösen 
időszerűvé válik a Csúzyval való foglalkozás.11 

2. Foglaljuk össze mindenekelőtt Csúzy Zsigmond életrajzi adatait, vizsgáljuk meg; 
kapcsolatát a kuruc mozgalommal. 

1 Csefkó Gyula, Kiköti a szitát . Magyar Nyelvőr 77. évf. 133. 
" Réthei Prikkel Marián, Csúzy Zsigmond szavai. Magyar Nyelvőr 37. évf. 340. 
* Uo. 37. évf. 341 - 3 4 3 . 
* Uo. 38. évf. 2 1 7 - 2 2 7 . 
6 Uo. 38. évf. 4 6 0 - 4 6 1 . 
• Uo. 37. évf. 449. 
' Simái Ödön, Csúzy Zsigmond szavai. Magyar Nyelvőr 40. évf. 315. 
8 Juhász Miklós, Ethnographia 55. évf. 43. és 9 7 - 9 8 . 
• Koltay-Kastner Jenő, A magyar irodalmi barokk. Budapesti Szemle, 267 : 130. 

10 Esze Tamás , Tábori papok Rákóczi hadseregében. Egyháztörténet I. évf. 44 — 109. 
11 Csúzy következő négy beszédgyűjteményét használtuk : Zengedező síp-szó. Pozsony, 1723 (ZS> 

Evangeliomi trombita. Pozsony, 1724 (ET). Lelki éhséget enyhétő evangeliomi kölcsönzött három kenyér 
Pozsony, 1724 (HK). Kosárba rakott aprólékos morzsalék. Pozsony, 1725. (AM). 
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A csúzi és pusztaszentmihályi Csúzyak jómódú felsődunántúli középnemesi család. 
Már az Árpád-kor végén, 1277-ben szerepelnek, a XIV. században élt Sándortól (Sandrinus 
de Csuz) pedig megszakítás nélkül követhető a családfa egészen írónkig. A családnak leg
inkább Komarom megyében voltak birtokai. Feltehető, hogy Csúzy Zsigmond is itt született. 
Apja az 1647-ben született Csúzy Pál, anyja az ugyancsak dunántúli középnemesi családból 
származó vásonykői Horváth Kata.12 Születési évét sem Szinnyei József eléggé szűkszavú, 
sem Gulyás Pál bővebb adatai nem említik. Aligha tévedünk azonban, ha a nemzedéki különb
ség figyelembevételével az 1670 körüli évekre datáljuk születését. Körülbelül harmincéves 
lehetett tehát, amikor 1702-ben már mint pálos szerzetes az erdélyi misszióhoz került hit
szónoknak. Nyilván a Székelyföldre, hiszen Erdélyben leginkább ott találunk magyarajkú 
katolikus területet. Prédikációiban maga is utal Erdélyre. Úgylátszik — erről még szó lesz — 
a. székely nyelvjárás néhány szembetűnő sajátossága is hatott rá. Erdélyben azonban beteges
kedni kezdett. Ezért más beosztást kapott: a sátoraljaújhelyi kolostorba küldték.13 

Üjhely és környéke a Rákócziak földje, a kuruc szabadságharc egyik gyújtópontja. 
Nem meglepő, hogy a hazafias érzésű Csúzy csatlakozik a mozgalomhoz. Osztályának sok 
tagja ezen az úton járt. „A középbirtokos nemesség, elsősorban annak majorsági gazdál
kodást, árutermelést folytató része, nagy tömegében szintén kuruccá lett; őket találjuk a 
szabadságharc államapparátusának, gazdasági, közigazgatási és bíráskodási szerveinek, 
valamint a hadseregnek magasabb tisztségeiben" — írja Heckenast Gusztáv.14 Érthető, 
hogy Csúzy, a középnemes-ivadék, szintén megtette ezt a lépést. Az erősen középnemesi 
jellegű magyar pálos-rend tagjai közt amúgy is sok híve volt Rákóczinak. Tudunk például 
arról, milyen vendégszeretettel fogadták a sopronbánfalvi pálosok a hozzájuk érkező kuru-
cokat.15 

Csúzy — ezredének 1706. augusztus 31-én kelt táblázata szerint — Ordódy György 
lovas testőrezredének káplánja. Még 1709-ben is ennél az ezrednél szolgált, pedig ekkor már 
hanyatlani kezdett a szabadságharc. A hanyatlással járt együtt a katonai fegyelem lazulása. 
Ezzel függhetett össze Csúzy tábori lelkészi pályájának sajnálatos incidense. Az ezred egyik 
katonája rátámadt a papra, aki önvédelemből megölte támadóját. Felettesei Csúzynak 
adtak igazat. A református Bikk László ezredes Borsod megyéhez írt levelében 1709. március 
18-án foglalkozik az esettel. Tagadja, hogy vallási ellentétek játszottak volna szerepet, 
hiszen a garázda katona maga is katolikus volt. Azután ezt írja Csúzyról: „Jól cselekedte 
ő kelme, hogy megölte, miért támadt az Papjára."16 Az incidens azonban nem csorbította 
kuruc érzelmeit. Látni fogjuk, mint bukkannak a kuruc motívumok még később, a húszas 
évek derekán nyomtatásban kiadott prédikációiban is elő. 

Kuruc tábori lelkészsége kissé gyanússá tehette a különben is élénk temperamentuma 
Csúzyt az 1711 utáni Magyarország Bécsnek hódoló papi köreinek szemében. Bizonyára ez is 
lehetett az oka, nemcsak mint Gulyás Pál véli, „rendtársainak alaposnak bizonyult panaszai", 
hogy annyit kellett változtatnia állomáshelyét, s hogy ezek az áthelyezések nem egyszer le
fokozás-jellegűek is voltak. 

1711-ben a sajóládi pálos-kolostor javainak kormányzója, majd a magyar rend
tartomány titkára. 1714-től 1717-ig a pápai rendház perjele, de nem választják meg újból, 
hanem Pestre küldik egyszerű lelkipásztornak. 1720-ban pécsi magyar hitszónok. 1721-ben 
már a Felvidéken, Nyitra környékén működik, mint elefánti alperjel, de itt sem marad sokáig. 
Máriavölgybe kerül, Pozsony mellé, a XVII—XVIII. századi Magyarországnak egyik leg
kedveltebb, osztrákoktól, szlovákoktól és morváktól is látogatott búcsújáróhelyére. 1725-ben 
ismét Pápán találjuk, mint hitszónokot. Végül pedig visszakerül oda, ahol a kurucvilágban 
élt, Borsodba. Sajólád (a mai Ládpetri) kolostorában fejezi be életét, 1729. július 2-án. 

Mozgalmas élet volt a Csúzyé. Elmondhatjuk, hogy ez a mozgalmasság nem ártott, 
hanem inkább használt írói tehetségének, elsősorban nyelvi fejlődésének. A legkülönbözőbb 
nyelvjárásokon beszélő magyarokat ismert meg. Érintkezett szlovákajkú rendtársakkal és 
hívekkel is. Mindez nyomot hagyott reánkmaradt prédikációinak gazdag anyagában. 

3. A kuruc szabadságharc bukása után Csúzy sok mindenről nem beszélhetett nyíltan. 
A prédikációiban lépten-nyomon felcsendülő hazafias hang azonban eléggé bizonyítja, hogy 
kuruc eszményeit egy pillanatra sem tagadta meg. Társadalmi háttérül szolgált ehhez a magyar 
nemesség széles köreiben 1711 után erősödő kuruc hangulat. Bóka László — amikor ennek a 
hangulatnak konkrét okaira is rámutat — helyesen állapítja meg : „A kuruckodás azokban 

12 Nagy Iván, Magyarország családai, 3. köt. 186 — 190. — Kempelen Béla, Magyar nemesi családok 
3. köt. 177. , 18 Vö. Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 2. köt. 459 és Gulyás Pál, Magyar írók élete 
és munkái, 4. köt. 1185-1186. 11 Heckenast Gusztáv, A Rákóczi-szabadságharc. Bp. 1953, 33—34. 16 Csatkai Endre szíves szóbeli közlése, saját kutatásai alapján. 16 Esze, ih. 65-66. 
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a nemesi körökben is divatozik, ahol a Rákóczi-szabadságharc idején csak a kurucok gyalázását 
lehetett hal lani . . . Egy ilyen szellemű ellenzékiesség és németellenesség, Habsburg-ellenesség 
kapott lábra a módosabbak között és terjedt a köznemesség közt."17 Nem szabad természetesen 
a népi kuruc-hagyomány továbbéléséről, inspiráló erejéről sem megfeledkeznünk. 

Ezeknek az összefüggéseknek ismeretében érthető, miért idézi fel írónk minduntalan 
a független Magyarország múltját, nemzeti küzdelmeinek hőseit, Szent Lászlót, Nagy Lajost, 
Hunyadi Mátyást, Fráter Györgyöt, nyelvi szempontból is kitűnően, elevenen megfogalmazott 
részletekben. Különösen erős Csúzy Mátyás-kultusza. Ez a volt kuruc papnál nyilván nem 
véletlen! Mátyás király alakja, dicsősége gyakran visszatérő motívuma beszédeinek. A Kosárba 
rakott aprólékos morzsalék egyik beszéde, a Pünkösd utáni ötödik vasárnapon mondott első 
prédikáció kemény szavakkal beszél például az igazságról, ostorozza a megvesztegethető 
bírákat, majd így folytatja : 

„Nem-de, a'-hol fénlik az igasság (mint Apostoli hazánk-ba dicsősséges Mátyás 
Király idejében) kincsei gazdagsággal, csendességgel, békességgel, bővelkednek-e min
denek? Boldog az az ország! szerencsés az a'Birodaíom, a'hoí az igasságnak jó-folyása 
vagyon ; mert mindennel bővelkedik, s-semmi-nélkül nem-szűkölködik, úgy hogy 
valamint helyessen, és igazán mondhatom azt a'Tartományt földi Paradicsomnak, 

. mellyben az igasságnak igaz bocsi vagyon; úgy önnön magát az igasságot, majd 
minden jók szüléjének, s-gyökeres forrásának igazán nevezhetem." (AM 345) 
Érezhetjük, hogy Csúzy az „igazságos Mátyás" nemzeti birodalmát, a kurucok eszmény

képét akarta itt szembeállítani korának idegen uralom alatt tengődő korruptságával. 
A Mátyás-téma aztán vissza-visszatér. A Zengedező sípszó egyik prédikációjában szép metafora 
keretében áll elénk „hazánk drága gyümölcse nevezetes és híres-Mátyás" (ZS 41). Ugyan
ennek a kötetnek nagypénteki beszédében barokk prédikátorok kedvelt szokása szerint az 
ókorból és az Ószövetségből vett példákat használ. Ezekkel érzékelteti, hogy mennyire gyá
szolta mindig nagy halottait az emberiség. Utána azonban magyar példákra tér rá : 

„így Siratta Apostoli hazánk, Dicsősséges Szent László királlyát, üstökre fel
nyírván haját, és nagy ideig, meg-tiltván minden-némű szines köntöst, és muzsika 
szerszámot. így boldog emlékezetű első Lajos Királyt, és igasság-szerető Mátyássát, 
mint győzhetetlen erős bainakját; s-e' mái napig-is szomorú sóhaitással emlegeti, 
mondván : meg-hólt Mátyás Király oda vagyon az igasság! meg-hólt Országúnk czímere, 
Hazánk • dicsőssége, és árva nemzetünk hathatós párt-fogója, meg-hólt, és el-temet-
tetett." (ZS 99). 
Valóban megrendítő ez a rész, főleg a Mátyásról szóló befejezés, a meg-hólt ige három

szoros kiemelésével, a nagy királyt jellemzően bemutató, metaforikus színezetű hármas 
alannyal, s végül a fájdalmasan kicsengő el-temettetett igével. Csúzy magyarsága nyelvi és 
eszmei értelemben egyaránt szépen mutatkozik itt meg. 

Nagyon jellemző Remete Szent Pálnak, a pálosok védőszentjének ünnepére írt beszéde. 
Itt ilyen szavakkal emlékezik meg igen melegen a független Magyarország XVI. századi vér
tanújáról, a Habsburgok áldozatáról, Fráter Györgyről: 

„Ez vala igazán igaz fáklyája, igaz világossága az egész Magyar Nemzetnek; 
De, mihent erő-szakos halállal észak-ra hanyatlott, és bé-húnta vigyázó szemeit ez 
a'dicsőségessen világóskodó fény, Remete Szent Pál csillagja, ottan egész hazánk 
Ecclipsises fogyatkozást kezde szenvedni : hanyatlott igazsága, romlott szabadsága, 
söpprejére szállott hajdani méltósága." (ZS 40—41). 
Fráter György, mint tudjuk, pálos szerzetes veit/ Ez ad alkalmat kései rendtársának, 

hogy a Remete Szent Pál-napi beszédben emlékezzék meg róla. A nyelvi eszközeivel is kitűnően 
fölépített jellemzés azonban teljesen hazafias hangúvá válik. Nemcsak Fráter György emléké
ről van itt szó, hanem — úgy véljük — burkolt formában Rákócziról is, az elveszett magyar 
függetlenségnek, a haza egykori igazságának, szabadságának és méltóságának siratásáról! 

Csúzy, a dunántúli köznemesi sarjadék, a kuruc prédikátor nemcsak az ország függet
lenségének bukásán érzett keservét, hanem a népet kiszipolyozó hatalmasok és gazdagok, 
a léhűtő udvari emberek ellen érzett szenvedélyes haragját is nagyszerű lendülettel tudja 
szavakba önteni. íme, az Evangeliomi trombita néhány mondata, mesterien megszerkesztett 
„szónoki kérdések" sorozatával: 

„Mit szóllyak a'hatalmasokról? a'kik, mint a'torkos halak, a'-vagy, fene-
-vadak, torkon-verve le-tapodván az erőtlenebbeket, prédára-hánnyák; és meg
emésztik, mondván : nyomjúk-el a'szegény igazat, és ne kedvezzünk az özvegynek : 
se ne-böcsüllyük a'sok jdejű vénnek ősz-haját : És, a'mi erősségünk, légyen az igazság 
törvénnyé? . . . Mit a'dús-gazdagokról, a'kik, tellyes szívekkel kincsek-hez, és gazda-

" Vita a XVIII. század magyar irodalmáról. Irodalomtörténet 1949, 246-247. 
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ságok-hoz ragaszkodnak, mit? Mit az uzorás fösvényekről, a'kik éjet-napot egygyé-
tévén, inkább szorgalmatoskodnak a'mulandókért, hogy-sem üdvösségekért, két, 
három garasért, Isteneknek meg-bántásával-is, hogy-sem mint tulajdon lelkek-ért, 
s-telhetetlenségekkel, bálvány-gyanánt imádgyák pénzeket?. . . Egy-szóval, mit 
ítéllyek azokról, a'kik az okosság vitorlája-nélkül, a'tündér világ moslékos zavarába 
merülnek, s'mint a'vizet, úgy iszszák az Istentelenséget, és a'Pseudopolitiával• az-üz,. 
az udvari csalárd ravaszsággal; s-rationem status, Argillus palástyát viselvén szemeik -
előtt, arra fordéttyák köpönyegeket, a'merre a'szél-fúj." (ET 65—66). 
Az „istentelenség" vádja, a „pseudopolitia" és a „ratio status" (államrezón) gúnyos 

említése mind arra szolgál, hogy a hatalmasokat, az udvari embereket — elsősorban nyilván 
a Bécsnek hódoló arisztokratákat! — szemléletes, erővel teljes kifejezésekkel megbélyegezze. 
„Argillus palástjának" említése viszont érdekes folklór-motivum : az Árgirus-monda ismere
téről tanúskodik! 

Csipős gúnnyal, remekül megválogatott jelzőkkel beszél Csúzy az udvari életről másutt 
is, így a Szent László napján mondott prédikációban : 

„ . . .az udvarokat nem egy, hanem fő-képpen, három rendbéli ellenség szokta 
meg-fertőztetni, konkolyoséttani. Első, a'hízelkedés, mellynek, fő-magzattya a'fel-
fuálkodott kevélység. Második, a'hamis vádolás, és álnok árulkodás; melly, a'mérges 
haragot nemzi, és a'fene boszszúállást. Harmadik, a'feslett bujaság, melly Cupido 
mérges nyilával séft-meg mindeneket. Mit kérkedhecz nagyra-vágyva tehát, konczot 
ásétozo, tányérakat nyaló, és lé-hüttő nyavalyás udvari jó pai-társ?" (ZS 245). 
Van érzéke Csúzynak a szegény nép szenvedései iránt is. Egyik beszédében megkapó 

leírást ad a nehéz pásztori életről. Utána — félreérthetetlen utalással a labanc „tisztekre", 
az országot sanyargató „idegen nemzetre" és a Habsburgok kegyében sütkérező „hatalma
sokra" — az egész paraszti nép, a „szegény emberek" nyomorúságáról, kiszolgáltatott 
helyzetéről beszél, igen szemléletesen : 

„Tagadhatatlan, hogy a'pásztori kenyér, keserves kenyér, mert a'pásztornak 
mindenkor kinn a'mezőben, hideget, meleget, esőt, havat, zúzmarászt békességessen 
el-kell szenvedni; és ez a'száraz, ízetlen profont nap-estig kopott tarsolyában kemény
kedik,, morzsalékozik : mind-azon-által estvé-hez közelétvén bizonyossan reménli 
jó-tartását, és egész északa csendes nyugodalmát. így szinte a'szegény ember-is, első
ben a'maga túlaidon szegénységétől szorongattatik, s-az-után a'hatalmasoktól, néha 
a'mostoha földes Urától, néha pedig a'magok erszénnyét hizlaló tisztektől, néha 
idegen nemzettől sarczoltatván, annyira nyomorgattatik, hogy véres véretekével 
keresett jovacskáitól-is torkon-verve meg-fosztatván, keserűséggel rágia korpás 
profontyát, s-köny-húllatással nyeli szájában vettendő ízetlen falattyát." (ZS 13—14). 
Valósággal a XVIII. század „népi írójának" nevezhetnénk Csúzyt, annyira közel 

érzi szívéhez a nép sorsát, s annyira közel áll nyelve is a magyar nép nyelvéhez, eszejárásához. 
Ő maga tudatosan törekszik erre a népiességre. Erről tesz hitet prédikációinak bevezetésében. 
Az Evangeliomi trombita előszavában például ilyesmiket olvasunk :• „A'kicsiny nyájai lévén 
azért beszédem, és az egy-ügyűekkel... az egy-ügyű köz-nép-hez igazítván szó-beszédemet." 
Még határozottabb a népiesség hitvallása a Zengedező sípszó élőbeszédében. Reméli, hogy 
beszédgyűjteménye „az alázatosság völgyein öldözésekkel sanyargatott gyalog fenyűknek-is ; 
t. i. az egy-ügyű szegényeknek, és alacson renden lévő közönségesseknek . . . kivált-képpen 
való gyönyörűséget szerez." És ha Csúzy talán még csak „felülről" közeledik a néphez, néhány. 
évtized múlva — például az 1765 körüli Vas megyei parasztmozgalmakban — már 
maga a nép, illetve.a népet képviselő írástudók adják elő a maguk nagyon konkrét panaszait, 
Mária Teréziához intézett beadványokban, ugyanezen a „csúzyas" barokkos-retorikus. 
nyelven.18 

Nyelvének, érzelmi világának, egész egyéniségének „kuruc" és „népies" vonásai 
mellett természetesen nem szabad írónk bizonyos korlátairól sem elfeledkeznünk. Beszédeit 
az 1720-as években adta ki, egyházi férfiú volt, főurak és vármegyei nemesek voltak mecé
násai, így bizony néha kénytelen volt a Habsburgokról is „lojális" módon nyilatkozhatni. 
Persze, e nyilatkozatok értékét kellő fokra alászállítja mindaz, amit másutt elmond. Hozzá
tehetjük : az eléggé szórványosan előforduló „Habsburg-barát" kitételek is nagyon mérsé
keltek. Idézzük az egyiket, amelyből világosan kitűnik, hogy írónk alapjában véve nem is a 
császári házat, hanem inkább a törökökkel kötött békét dicséri, amely a hosszú harcok véres. 
századai után végre nyugalmat biztosít a meggyötört, magyar népnek. Magát az idézetet 
egy Mária-prédikációban leljük, ahol Csúzy a követségekről elmélkedik, majd így folytatja :. 

„Ilyen nevezetes követség vala, a'mi időnkben, a'-maz boldog emlékezetű 
Első Lipoid és a'mostani dicsőségessen országlo hatodik Károly, Romai Császárok, 

Vö. Fodor Henrik, A Vas megyei parasztmozgalmak. Szombathely 1955, 15 — 18. 
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és koronás Királyink : és, a'Nap-keleti Birodalmat erőszakossan magának tulaido-
nétto Török-Császár-között; Mellyből, szívessen óhaitott jeles békesség következett; 
s-vélném, vigasztalásúnk-ra. O ámbár hoszszas, és állandó!" (ZS 87) 
I. Lipót, ez a tehetségtelen uralkodó és véreskezű zsarnok természetesen még ennyi 

dicséretet sem érdemelt, VI. (III.) Károly sem'sokkal többet. Tagadhatatlan azonban, hogy 
Csúzy „elismerő" nyilatkozata nagyon mértéktartó és nem bizonyítja az elvek feladását. 

Komolyabb kifogás illetheti viszont időnként felbukkanó túlzott felekezetieskedését, 
azt a „furor theologicus"-t, amely a XVIII. században, az európai felvilágosodás kibontako
zásának idején már eléggé időszerűtlen. Protestáns-ellenes kirohanásai kissé meglepőek a 
felekezetek megbékélésére törekvő Rákóczi egykori papjánál. Az utókor szemében csak az 
mentheti őket, hogy megfogalmazásuk, nyelvi kifejezésmódjuk ízes és ötletes. Az Evange-
liomi trombitában például ezeket olvassuk: 

„Távoztassuk, mint ravasz Sirenáknak nyájas szabadságot igérő, s-azomban 
kelepczét készéttő, a'külső érzékenségeket csiklandoztato, de a'lelket veszteni akaró 
édes beszédeket : paik-társasságokat, kereskedéseket, czimborájokat, vetekedéseket : 
sőt, még nyökörgéseket-is, akarom mohdani, könyörgéseket, perdikácziojokat; vagy-is, 
praedikácziojokat; mellyekkel, gyakortább, mint szem-fény-vesztő tündérséggel, 
s-pilulájok fényével hintik konkolyokat; s-szép zöld czégér, mint a'czigány czifra 
czafrang-alatt árullya béna lovát, öllel mérik garázdával csáváit zeverliczás büdös 
borokat; és azokból származó kergeteges fő-szédelgést szerző nadragulyás maszla
gokat". (ET 73). 
Kíméletlenségében is színes, erővel teljes, népi ízű nyelv ez. Érdekes benne a zever-

licásborkifejezés. Ez több nyelvészünket foglalkoztatta. A Nyelvtörténeti Szótár Kresznericsre 
hivatkozva a latin vappa főnévvel (virágos, romlott bor) értelmezi.19 Pontos megfejtését 
Gombocz Zoltánnak köszönhetjük,20 aki a Tisza-Szamos-köz nyelvjárásában használt zever-
nyiczás alakra is utal — olyan nyúlós bor ez, amelyet a korcsmáros fölkevert vagy más borral 
elegyített — és kimutatja szláv eredetét. A szlovén — illetve Kniezsa szerint a kaj-horvátban 
is meglevő21 — zavrelica főnévből származik : „ein durch faule Gärung verdorbener Wein", 
azaz : erjedő rothadás következtében megromlott bor. Csúzy néhány szláv nyelvi kapcsolatára 
egyébként még kitérünk. 

Most azonban hadd említsünk mást : az érzékenségek szó előfordulását a fenti idézetben. 
Még Csokonai Vitéz Mihálynak is kedves szava ez az emberi érzékszervek jelölésére. Gondol
junk csak A versengő érzékenységek c. költeményére, ahol a szaglás, látás, hallás, tapintás, 
ízlés szervei, végül pedig a költő lelke versenyt dicsérik Lillát.22 Csokonainak ugyan nem 
okvetlenül Csúzytól kellett tanulnia ezt a szót, az egyezés azonban mégis érdekes. A nagy 
olvasottságú, a régi magyar irodalommal is foglalkozó poéta ismerhette Csúzy műveit. Két 
kötetét a debreceni kollégiumi nagykönyvtárban is meglelhette. Talán ezzel magyarázhatjuk 
azt a meglepő nyelvi, sőt tartalmi egyezést, amely a debreceni felvilágosodás költőjének egyik 
legszebb versét, Az .estvét összekapcsolja a kuruc prédikátor egyik beszédével. 

Az „enyim", a „tied" mennyi lármát szüle, 
Miolta a miénk nevezet elüle. 
Hajdan a termő föld, míg birtokká nem vált, 
Per és lárma nélkül annyi embert táplált, 
S többet: mert még akkor a had és veszettség 
Mérgétől nem veszett annyi sok nemzetség.23 

így ír Csokonai, amikor az ősközösség világát, a „természetes ember" életmódját 
dicsőíti és állítja szembe a feudális elnyomással, az osztálytársadalommal. De ugyanezt 
teszi, részben ugyanazokkal a szavakkal előtte több évtizeddel Csúzy is, a házasságról mondott 
beszédében : 

„Mert, ez a'hideg és alkalmatlan szó, ez enyim, ez tied, az egész világot meg-
hasonlétván, számtalan sok részek-re szaggattya (úgy mond Szent Ágoston D.) és 
háborgó patvarkodásokat, s-vér-szopo fegyverkezéseket szerez." (ET 108) 
Mintha már Csokonait hallanánk! Legfeljebb annyi az eltérés, hogy Csúzy ezt a maga 

korában még eléggé merészen ható gondolatmenetét egyházi tekintéllyel, Szent Ágostonnal 

19 Szarvas Gábor-rSimonyi Zsigmond, Magyar Nyelvtörténeti Szótár. Bp. 1890, I. köt. 284. 20 Gombocz Zoltán, A bor. Magyar Nyelv 2. évf. 197-198. 21 Kniezsa István, A magyar nyelv szláv jövevényszavai. Bp. 1955, I, kötet, 1. rész, 571—572. 22 Csokonai Vitéz Mihály összes művei (Franklin-kiadás), 89 —93. 23 Uo. 11. 
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igazolja. És bármennyire is az ellenreformációs, sőt végső fokon középkori ideológia talaján 
áll Csúzy, nyelvében mégis fel-felbukkannak a felvilágosodás közeledését jelző kifejezések; 
Ilyen például a természet többszöri, eléggé meglepően ható emlegetése. Egyik ádventi beszé
dében a természet egyenesen mint „a'mindeneknek módos gond-viselője" jelenik meg (HK 
30), ugyanebben a kötetben pedig így elmélkedik a szemről: 

„Mind ezek-közt pedig, valamint álmélkodás-ra méltóbnak ; úgy nemeseb
nek, böcsösbnek, a'szemet alétom; 's-ezért-is, a'természet őtet, mint főb tagot, 
némelly fejedelem-gyanánt fellyebb, és mint-egy Királyi székben helyheztette : erős 
csontokkal, merő mint annyi bástyákkal; sok-féle hártyákkal, bőrökkel, mint annyi 
sánczokkal, kapukkal, könyvel bővelkedő mélységgel, mint vizes árokkal, egy szóval, 
valamennyi sugarai, szőr-szállal, majd mint annyi őrző vitézekkel környül-vévén, 
őrizi, és oltalmazza; hogy vezérlése-által, a'több tagok békével maradgyanak, és 
szükséges hivatallyokban szorgalmatoskodgyanak." (HK 288). 
Csúzy tehát nemcsak emlegeti a természetet, hanem jól meg is figyeli, és kitűnő nyelvi 

leleménnyel ábrázolja. 
4. Leleményesség, szemléletesség és elevenség : ime, a három vonás, amely leg

szembetűnőbben jellemzi Csúzy Zsigmond stílusát. Kitűnőbbnél-kitűnőbb példák egész 
sorát lehetne műveiből idézni. Vegyünk egy olyat, amely arról tanúskodik, hogy milyen jól 
megfigyelte és milyen remekül tudta kifejezni a természet és a munka világát. Pünkösdi 
beszédében így elmélkedik a szélről: 

„Vallyon nem a'szél harsagtattya-e a'trombitákat? Mi ád gyönyörködtető 
szót az orgonának, és az sípoknak? mi hajtya, a'drága kincsekkel kereskedő hajókat? 
mi gyúitya-fel a'kovácsok szenét, hogy alkalmatossan pörölyözhessenek? nem más, 
hanem a'szél. A'szél tehát a'trombitás ; a'szél sípos ; révész, orgonás, és kovács ; 
mert az ő segétségével, az ő munkájával mehetnek, valamire mennek." (ET 395). 
Szemléletessége mutatkozik meg ott is, ahol az emberi hibákat, bűnöket, gyarlóságokat 

ostorozza. Ilyen mondatokat olvashatunk ekkor : 
„Mit mivel a'fösvénység? Az egész lelket, mint-egy öszve-vonnya, meg-ránczo-

séttya, és békétlenől reszketteti. Az irégység, el-száraztya, és öszve-fonnyasztya : 
. a'bújaság meg-fertőzteti, és büdösétti: a'torkosság meg-tompéttya, és feledékennyé 

teszi. A'jóra-valo restség el-tunyéttya, és mint-egy el-rothasztya ; a'boszszulo harag, 
barom formában öltözteti: egy szóval, a'töb bűnök terhe, öszvetséggel mit mivel 
egyebet, hanem meg-görbéti; és a'mint P. Daniéi szóll, inveteratum malorum: 
gonosz napokban viszsza-agottá teszi a'szegény lelket." (AM 549—550). 
Hasonló értelmű, ugyancsak kitűnő természetmegfigyelésről, s a megfigyelt jelen

ségeknek talpraesett nyelvi leleménnyel való megfogalmazásáról tanúskodik az a részlet, 
ahol a genezáreti halászat ismeretes bibliai történetéhez a következő reflexiókat fűzi: 

„Vaj, mennyi sok-féle halak úszkorálnak ennek a'tágas öblű és az álhatatlanság 
zúr-zavar szél-vészitől hányattatott világi nyomorúságok tengerében : némellyek 
mint a'harcsák, minden-kor csak fenéken hevernek, az undok bűnök, és gonosságok 
fertőjében : némellyek egy-mást emésztik mint a'csukák : némellyek a'botránkozások 
kövei-közt ficzkándozván, mint a'kövi-halak, meg-átolkodott kemény'szível bírnak : 
némellyek vastagok, és tompák, durvák és bárdolatlanok, mint a'tőke-halak ; kiket 
ha csak szüntelen nem pőrölyöz az ember, makacson torzokon maradnak : és érdemet
lenek az Urak Urának mennyei asztalára." (AM 337—338). 
Barokk allegória ez a részlet. Az allegorikus felhasználás mögött azonban jó meg

figyelőképesség rejtőzik, eleven és szemléletes kifejezőkészség, igazi népies realizmus. Ezek 
a vonások a humor, irónia, sőt szatíra felé fejlődnek Csúzynál. Egyik beszédében például 
így ír a színlelésről: 

„Ám láttyuk, hogy a'szűkölködő szegény-is, gazdagnak, s-a'viszsza aggott 
vén is, iffiúnak fitogattya magát; a'nyúl szivű, és bátortalan (kivált képpen boros 
eszszel) vitézséggel kérkedik; az ostoba tudatlan pedig, mély bölcsességgel, avagy 

s pallérozott ritka mesterséggel. Ez pártával födi, a'vagy koszorúval férges szeplőségét, 
szín-hányo kendővel fényi amaz rút varas orczáját; fel-viszált, vagy fodorétott 
vendég hajial palástollya kopaszságát, bíborral, bársonnyal, gyengyel, arany lánczal 
jelenti készségét, porozza őszségét, s-nyáias hízelkedéssel, mint ki kötött czigérrel 
árullya szemtelen vénségét. Egy szóval; még a'rühes-is, szépnek, ékesnek"; még 
a'kevély boszszuló-is, együgyű szelednek ; a'búja faitalan-is, szeplőtelennek ; az 
úzorás, fösvény-is, törvényes igaznak ; s-a'tobzódó duskás-is, mértékletesnek tetetvén 
magát, senki rútságát nem akarja meg-ismérni, annál-is inkáb meg-ismértetni." 
(ZS 55). 
Drasztikus, népies humor szólal meg ezekben a mondatokban, egyben pedig a „náj-

módi", a Bécsből Magyarországra áradó osztrákos, gáláns „úri divat" szellemes kritikája. 
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Burkoltabb formában ez a részlet is társadalombírálat, ügyes, szellemes megfogalmazásban. 
Még nyomatékosabban és talán még szemléletesebben szólal ez aztán meg az Evangeliom 
trombita egyik beszédében : 

„S-ez az oka, hogy, sokan, azon felső pólcz-ra vágyódván, és külső böcsöt 
s-tisztet horgászván, utolsó fillyéreket-sem kéméilik, sőt, őstől maratt jószágok 
zálogosétásával, szemtelen adósságokkal, s-néha koplalásokkal-is térhellik magokat : 
czifrán nyájaskodnak, fényessen öltöznek, idegen országokból hozott drága eszközök
kel árúllyák, kotya-vetyézik magokat : csipkézik, trágyázzák feleségiket, és sok-féle 
náj-móddal, s-majd fársángos tarka színnel változtattyák öltözeteket : tornyozzák 
fejeket, szarvazzák homlokokat, és, vagy páva-módon hímezik, prémezik, s-pazamá-
nyozzák : vagy ; abroncs-ra kéretvén, sátor formára czirkalmozzák felső-ruhájokat; 
úgy hogy, kiket régi eleink, esze-veszett fársángosoknak alétott; a'mostani tündérség 
azokat szép új találmányoknak nevezi, és jeles okosságoknak." (ET 13—14). 
Elmondhatjuk, hogy a magyar nép szívéből fakadtak ezek a metsző gúnnyal, maró 

ötletességgel elmondott szavak, ez a valóban szellemes leírása annak a „náj-módinak", amely
nek terheit a magyar jobbágyság és kispolgárság volt kénytelen viselni. Remek az egész 
részlet nyelvi felépítése, változatos jelzőivel, találó határozóival, az állítmányok ügyes hal
mozásával. Csúzy nyelvi és érzésbeli magyarságának szép dokumentuma ez az idézet. 

írónk nyelvi leleményessége nem egyszer a költészet területével érintkezik. Arról, 
hogy volt érzéke a versek és verselés iránt, már Réthei Prikkel Marián megemlékezett. Említi 
a Zengedező sípszó egyik verses prédikációját, valamint azt, hogy Csúzy verses idézeteit verses 
formában is fordítja.24 De ennél tovább is mehetünk. Csúzyban kell látnunk ugyanis a páros-
rímü magyar tizenkettös egyik megteremtőjét. A Ze'ngede,ző sípszóban teszi ezt, a Koháry 
Istvánhoz intézett ajánló-levél kezdetén. A nyomtatás prózává tördeli a sorokat, párosrímű 
tizenkettős-voltuk azonban könnyen felismerhető. Idézetünkben így is írjuk : 

Mint a1 madarásznak nádból csinált sípja, 
mellyel a'madarat lép-veszszőre híja ; 
hálója, és horga vagyon a'halásznak, 
s-tőrös kelepczéje az okos vadásznak. 

Az ajánló-levél többi része már próza. Ez a négysoros kísérlet azonban igen figyelemre
méltó a magyar költői nyelv és verselés történetében. Csúzy, aki az idézett részben az alliterá-
ciókat is művészien kezeli, az elsők közé tartozik, akik a „négyes rimnek" a XVIII. században 
már bénítóan ható uralmát próbálják megtörni. Próbálkozik azután a görög-római verseléssel 
is. Egy meg nem nevezett újlatin költő hexameterét eléggé jó magyar hexameterrel fordítja : 

Ludit in humanis Divina potentia rebus. 
Jádzik e'világi sorsos dolgokban az Isten. 

A mértékes verselés hazai történetében, s általában a magyar verstanban jelentős 
helyet érdemel Csúzy. A tizenkettőst különösen szereti. Igen érdekes, hogy megy át gyakran 
prédikációinak prózája egy-egy, vagy akár több tizenkettősbe is. írónk nyelvére és vers
kedvelésére minden szempontból nagyon jellemző például az a részlet, ahol a hazugság külön
féle fajtáiról beszél. Embercsoportok remek jellemzését adja nyelvével, csípős társadalom
bírálatot. Tősgyökeres népi kifejezésekkel él, használja az alliteráció eszközét, szellemesen 
alkalmazza szatirikus céljaira a werbőcziánus jogászvilág latin szavait, amellett pedig tele
szövi az egészet kitűnően gördülő tizenkettősökkel. 

„Elő-jön a'Bíró, tellyes tanátsával, s-azt mondgya : ha néha tagosban nem 
közöllyük a'dolgot, s-mellette-is el-nem-megyünk a'tör vénynek,' erszényünk meg
ürül, s-fel-kopik az állunk. Nagyon pöki markát a'Prókátorod-is, s-bíztat hogy jó vége 
lészen te igyednek, exceptiokkal fortélyoskodik ; azonban, ravaszul allegál, vontattya 
causádat, alétván magában, hogy ha hamar vége találna szakadni, lapul az erszénnyé, 
s-számos tallérokkal nem telik a'zsebe. Az udvari nyalka el-hiteti magával, ha arra 
nem fordéttya palástyát, a'merre szokot fújni urának, lengedező szele, s-hímes hazug
sággal nem tud hízelkedni, ki-íük kedvéből Urának, s-semmi szerencséjét nem reménl-
heti. A'kalmár, kereskedő, tősér, vagy usorás, ha sok hamis hittel nem pecsétli dolgát, 
s-példának oká-ért, a'mit tiz talléron vett, azt nem hazudgya, hogy hatvanon, vagy, 
hetvenen vette ; oda a'nyereség, s-minden gazdagsága." (HK 14) 
Nem kevesebb, mint tizenhárom tizenkettőst találunk ebben az idézetben. Egynémelyikük 

még rímel is. Mai helyesírással így festenének ezek a kétségtelenül versként ütemezhető 
sorok : 

24 Réthei Prikkel, Magyar Nyelvőr 37. évf. 340. 
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Előjön a bíró, teljes tanácsával... 
S mellette is el nem megyünk a törvénynek, 
erszényünk megürül, s felkopik az állunk. 
Nagyon pöki markát a prókátorod is, 
s bíztat, hogy jó vége lészen te igyednek. 

Ravaszul aliegál, vontatja kauzádat, 
alélván magában, hogy ha hamar vége 
találna szakadni, lapul az erszénye, 
s számos tallérokkal nem telik a zsebe. 

Hímes hazugsággal nem tud hízelkedni... 
Ha sok hamis hittel nem pecsétli dolgát, 
s példának okáért, amit tíz talléron ... 

Oda a nyereség, s minden gazdagsága. 
Figyeljük meg az idézett verssorokban az alliterációk játékát : először a t hang, aztán 

az m, a p, majd ismét a /, végül pedig a h, illetve újból a / ismételt visszatérését a szavak 
kezdetén. Prédikációinak „prózai" részleteiben is szívesen él Csúzy ezzel a nyelvi fogással. 

5. Többször említettük Csúzy nyelvével, stílusával kapcsolatban a barokkot. Trócsányi 
Zoltán már húsz évvel ezelőtt fölvetette Csúzy „nyelvi barokkjának" kérdését.25 Koltay-
Kastner Jenő idevágó megállapításaira már utaltunk. De az újabb európai barokk-kutatás 
eredményei is alátámasztják azt a tézisünket, hogy Csúzyban barokk írót kell látnunk. Ö~ is-
hogy Guido Morpurgo Tagliabue terminológiáját használjuk — a „h^Jonisztikus épületesség" 
írója, aki a compiacimento immaginativo eszközeivel, az antik retorikából átvett delectare 
és prodesse egybekapcsolásával nevelni, de egyúttal gyönyörködtetni is akarja hallgatóit, 
a már bemutatott szellemes szónoki és írói fogások egész sorával.26 A retorikus bravúrok mellett 
azonban a népiességről sem szabad elfeledkeznünk, s itt hadd figyelmeztessünk arra, hogy egy 
francia kutató, Pierre Francastel, épp ezt a népies, illetve néphez-szóló, nép felé forduló 
jelleget tartja nagyon fontosnak a barokkban.27 

Magyar népies barokknak nevezhetnénk Csúzy stílusát. Ha a hazai művészettörténet 
emlékanyagából keresnénk vele rokon, hozzá időben is közel álló alkotást, leginkább a nyír
bátori minorita-templom híres passió-oltárára utalhatnánk, a „népies alakokban bővelkedő, 
élénk kifejezésű" (Garas Klára) úgynevezett Krucsay-oltárra.28 1737-ből való ez az oltár. 
Népies "realizmussal ábrázolt alakok egész sora vonul fel kilenc szoborcsoportján. Az Ecce 
Homo jelenetén Pilátust török előkelőségnek ábrázolja a művész. Mellette a római katonát 
vasas-németként. Ugyancsak vasas-németek koronázzák tövissel' Krisztust, adják vállára 
a keresztet, és feszítik meg a Golgotán. Aligha tévedünk, ha a kelet-magyarországi kuruc-
világ művészi kicsengését látjuk ebben a figyelemreméltó alkotásban. Formai és eszmei szem
pontból, bátran összekapcsolhatjuk Csúzy népies barokk nyelvével. 

Osztrákos, Bécsből importált rokokó, és provinciálisabb, de magyaros és népies kései 
barokk ellentétére XVIII. századi művészetünkben már Mályusz Elemér utalt.29 Szembe
állította egymással Veszprém két jellemző emlékét, az osztrák Fellner építette püspöki palotát 
és a „provinciális alakjaitól valósággal széthúzott" Szentháromság-szobrot. Az utóbbinak mecé
nása a híres Bíró Márton volt, a XVIII. századi „magyaros barokknak" Csúzy mellett másik 
nevezetes szónoka.30 Osztrákos-főuri és népi-polgári barokk kettősségét azonban Eger művészi 
fejlődésével is szemléltetni lehetne.31 Nem kétséges, hogy Csúzy Zsigmondot mint írót és 
nyelvművészt a népies barokk kategóriájába kell sorolni. Kuruc barokk — talán ez a kifeje
zés sem volna túlságosan merész. 

25 Trócsányi Zoltán, Régi magyar nyomtatványok nyelve és helyesírása. Bp. 1935, 37—38. 
26 Guido Morpurgo Tagliabue, Aristotelismo e barocco. — Retorica e barocco. Att i del III Congresso 

Internazionale di Studi Umanistici. Roma 1955, 169 — 170. 
27 Pierre Francastel, Limites chronologiques, limites géographiques et limites sociales du baroque. 

Uo. 5 7 - 6 0 . 
28 A magyarországi művészet története. Bp. 1956, I. köt. 378. — Genthon István, Magyarország 

műemlékei. Bp. 1951, 404. — Az oltárt magát 1950 szeptemberében a helyszínen volt alkalmunk tanulmányozni 
28 Mályusz Elemér, A Rákóczi-kor társadalma. Rákóczi-emlékkönyv, Bp. 1935. 2. köt. 63. 
80 Turóczi-Trostler József, Mesenyomok a 18. század magyar irodalmában. Magyar Nyelvőr, 56. évi. 

1 0 - 1 1 . 
31 Gerő László, Eger. Budapest, 1954 : 33. ,,.. . a 18. századbeli barokk építtetők : főurak és főpapok 

nagy építkezései határozzák meg a város ma is ismert jellegzetesebb arculatát. Mellettük a természetes fej
lődés egyszerű polgári életmódjának lakóházai képezik az átmenetet a várost körülölelő mezőgazdasági 
foglalkozásúak földműves házaihoz." 
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Herczeg Gyula egyik kitűnő cikkében, amely Eötvös és a romantikus nyelv problémáit 
fejtegeti, a bevezető részben utalt arra, hogy a nyelvi barokk a reneszánsz-kor „klasszikus" 
stílusának rokona, annak továbbfejlesztése, bonyolultabb változata.32 Kiindulópontnak el
fogadhatjuk Herczeg megállapításait — bár például Zrínyi leveleinek stílusát inkább minő
sítenénk „barokknak", mint „klasszikusnak", — de azzal a kiegészítéssel, hogy Csúzynál 
a klasszikus-barokk stílustörekvés félreérthetetlenül népies hangszerelésűvé válik. Barokk 
szerkezetű összetett mondatokban, barokk szóhalmozásokkal hamisítatlanul népies szemlélet 
és kifejezési mód jelenik meg például abban a részletben, ahol a kísértések ellen vívott küz
delemről beszél: 

„Mindgyárt a'késértetnek kezdetén állyúnk azért ellene a'porószlonak : addig 
fogdozzúk-meg a'róka-fiakat míg kisdedek, s-fojtsúk-meg, hogy az-után lelkünknek 
szőlejét, olly szabadossan ne-koborolhassák. Addig verjük kő-höz a'Babylon fajzatit, 
mig csekélyek, aprók, és erőtlenek. Mert, ha egy-szer, a'taploba kapott szikra gyorsan 
meg-nem-óltatik, titkos harapozása-után, csak azt vészed eszedben, hogy az egész 
házad fel-perzelődik, és Károssan öszve-ég... Mi-képpen a'lopo-is, elsőben, tőt; 
az-után kést, vagy kéz-kenyőt lop : sommá pénzt az-után, vagy ökröt, és lovát, 
a'vagy-is, más drága portékát; úgy a'setétben kullogó ellenséges ember-is, csak aprón
ként hintegeti elsőben mételyes konkolyát." (ET 112—113) ; 
A barokk stíluseszménynek megfelelő, ritmikusan felépített, alliterációkat is bőven 

használó körmondat-sorozatot találunk Csúzy egyik beszédének az Ószövetség nevezetes 
álmairól szóló részletében. Van ugyan néhány latinizmus ebben a prédikációban, így a 
szenvedő igealak, vagy az accusativus cum infinitivo használata, az egész barokk körmondat
ciklus azonban mégis magyaros, eleven és változatos. Figyeljük meg például azt, hogy minden 
mondat más jelzővel kezdődik, a bekezdés utolsó mondatában pedig, kitűnő kompozíciós 
érzékről tanúskodóan, visszatér a boldog jelző : 

„Boldog álom vala az melly nap-nyúgot-útán Ábrahám-ra bocsáttatott; mert 
abban látta némelly fényes lámpás-gyanánt az Urat; s-véle és maradékival kivált-
képpe-n-valo frigyes szövetséget szerezni. Kedves és kellemetes Jákob- Patriarká-é, 
látván a'-maz csodálatos egeket érő lajtorját, mellyre támaszkodván a'Fölséges, azon 
fel s-alá Sétálnak vala az Angyalok. Szerencsés álom vala, a'-maz tisztaság Szerető 
ártatlan Josef-é; holott a'nap és hóid mint-egy lábai-hoz borulván báttyainak búza
kévéivel, imádgyák vala őtet. Boldog Samuéi kisded Profétá-é ; mert abban az Urnák 
gyönyörűséges szovát érdemiette hallani." (ET 3) 
Csúzy nagy művész-kortársaival, az olasz Guarino Guarini és a német Balthasar 

Neumann építészeti stílusával rokon ez a nyelvi stílus. Guarini és Neumann bonyolultan 
felépített, matematikai módon megszerkesztett, mégis dinamikus egységként, „irracionális" 
és „festői" módon ható kompozícióra törekszik a különböző alakú térformák — főhajó, mellék
hajók, kápolnák, apszisok, kupolák, félkupolák — egybeolvasztásával. Ugyanígy olvasztja 
össze Csúzy egységes kompozíció-sorozatba fő- és mellékmondatainak, a mondatok gyakran 
megkettőzött, megháromszorozott egyes elemeinek gazdagon hömpölygő áradatát. És amint 
a barokk képzőművészet a maga mennyezetfreskóival, a barokk színpad a maga kulissza
világával igen hajlamos az illuzionizmusra, úgy Csúzynál is lelünk ilyesmit. Illúzió és valóság 
összefonódása, a képzelet beáradása a reális világba jellemzi a barokk színházat,33 de el-eljátszik 
— látszólagos kritikája ellenére — a magyar prédikátor is a barokk illuzionizmus színes, 
fantasztikus világával, „tündérségével". íme a hazugságról szóló részlet, egy ádventi beszédből: 

„Micsoda a'hazugság? Egy olly mesterséges óra : mellyet (ha-nem ha for
télyos, és igen ravasz, okos) senki nem tudhat, hányat ütött-légyen. Egy olly képes 
ál-orcza, melly az őtet szemlélőt, nyájassággal gyönyörködteti: egy ollyan szépen 
meg-festetett fal, melly, mi-némű matériábúl légyen, könnyen meg-nem ismerheted ; 
hanem ha próbálván azt kezeddel tapasztalod. A'hazugság, egy igen szépen éneklő 
hattyú : rendes külömböző színnel tündér ezt etett szivárvány : s-ollyan, mint a'füge-fa, 
melly ha gyümölcsével nem-is, zöldellő leveleivel gyönyörködteti az embert". (HK 12) 
A csodálatos óraműszerkezetek és egyéb mechanikai játékok, a táncmulatságok, 

kerti ünnepek álarcai, az épületeknek a valóságban nem is létező formákat: tereket, tájakat 
feltüntető „szépen meg-festetett" falai, a parkok taván úszó „szépen éneklő hattyúk" — 
mindez a barokk illuzionizmus világából való. Abból a világból, amelynek varázsa még 
Bessenyei Tariménesében, Csokonai Doroírydjában, Dugonics Etelkajában is érezhető. Csúzy 
pedig az európai és dunavölgyi kései barokk nagy alkotásaival egykorúan próbálja magyar 
nyelven kifejezni, magyar szavakba öltöztetni ezt a tőlünk, XX. századi emberektől sok 
tekintetben már távoleső, esztétikai értékekben azonban bővelkedő „tündér világot". 

" Herczeg Gyula, Eötvös József körmondatai. Magyar Nyelvőr, 77. évf. 59. 
"Angyal Endre, Theatrum Mundi. Irodalomtudományi Évkönyv, Bp. 1938, 4. évf. 60 -91 . 
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6. Külön fejezetet érdemel Csúzy nyelvművelő tevékenysége. Vizsgáljuk meg mindenek
előtt viszonyát nyelvjárásainkhoz.34 Mondottuk, hogy írónk mozgalmas életében a magyar 
nyelvterület majdnem mindegyik vidékén töltött néhány évet. A különböző állomáshelyein 
hallott nyelvjárások nyomot is hagytak műveiben. Nem egy jel arra mutat, hogy Csúzy 
tudatosan törekedett különféle nyelvjárási sajátságok összeolvasztására s ezzel irodalmi nyelv 
kialakítására. Ilyen, irodalmi nyelvet kialakítani törekvő kísérletek egyébként a XVII. és 
XVIII. században már nem állanak egyedül.35 

Csúzy nyelvének alapszövedéke kétségtelenül dunántúli. Családja Fejér és Komárom 
megyében élt, tehát a felső-dunántúli nyelvjárás területén. Itt tölthette írónk is gyermekkorát. 
Ide tért vissza kétszer is, amikor Pápán, a felsődunántúli és a vele sok szempontból rokon 
nyugati nyelvjárásterület határán működött. A Felsődunántúl, illetve a nyugati vidék sok 
jellemző hangtani sajátsága megfigyelhető nála, így a mássalhangzók kettőzése magánhangzók 
közt: fény essen, közönségessen, részegessek, bénna, ékeséttő, kedvellő, kéméilik. Dunántúlias 
— vagy talán csak egyéni helyesírási sajátság? — a dj mássalhangzókapcsolat átalakulása 
dgy-vé : dühösködgyenek, mondgyak, imádgyak, hervadgyanak. A magánhangzók' dunántúli 
zártabbá-válása figyelhető meg az indulatital, szolgálattal, igája alul alakokban. Dunántúli 
jellegű az a fényi igealak, amelyet a Zengedező sípszó egyik prédikációjában (ZS 55) találunk. 
A Felsődunántúl nyelvére vallanak a sűrű ó'-ző alakok is : fölséges, födi, böcsöt, nagyra böcsülte, 
hideg-lölés. Ezeknek az alakoknak a használatába egyébként Csúzy déldunántúli — pécsi — 
nyelvi élményei is belejátszhattak, hiszen tudjuk, hogy Baranya magyarsága az ö-ző alsó-
drávai nyelvjárást beszéli, az alföldi (Kálmán B. szerint : déli) nyelvjárás egyik változatát. 
A- Déldunántúl felé mutat aztán Csúzynál a hosszú / gyakori fölcserélése e-vel: erősétti, 
elevenétti, kéméllik, fordéttyák, szállétanak, kénszer éltetnek, szeled, tanétvány. 

Borsodban és Nyitra környékén palócok közt élt Csúzy. Ennek nyoma lehet például 
a fel igekötő szinte állandó ajakkerekítés-nélküli formájának használata. A sokkalta „dunán-
túliasabb" föl alig egyszer-kétszer jelenik meg prédikációiban — szemben a majdnem mindig 
„fölöző" Biró Mártonnal! — s lehet talán sajtóhiba eredménye is. Az e-ző palóc nyelvjárás
terület hatásáról vallanak a tekélletes, nevendéken fiakat, el-tekéllet jó szándékkal, setétben, 
veres alakok. Palócos hangtani sajátságokat mutatnak az olyan szavak, mint tőt (tűt helyett!) 
vagy magán-kívől. 

Lelünk aztán Csúzy beszédeiben szép számmal erdélyiességeket. Ügy látszik, őreá is 
nagy hatással volt a Székelyföld különleges zamatú magyar nyelve, akárcsak néhány év
tizeddel később a másik, Erdélybe vetődő dunántúli középnemes-ivadékra, Kisfaludy Sándorra. 
A székely nyelvjárásokat jellemzi a hosszú magánhangzók kedvelése. Ezt teszi Csúzy is. 
Csak úgy hemzsegnek nála az ilyenféle szavak, mint tudom, ábrázatunkat, tartozunk, harczolúnk, 
után, hóid, pólcz, uzsorás. Székely nyelvjárási hatásra vall az Evangeliomi trombita előszavában 
olvasható jovasolták alak. A harsagtattya kifejezés (ET 395) pedig a mezőségi nyelvjárásterület 
jellemző sajátosságára, az a-zásra utal. Persze, teljesen hiteles és megnyugtató képet Csúzy 
és a magyar nyelvjárások viszonyáról csak akkor kaphatnánk, ha ismernénk műveinek kéz
iratát, ha tudnánk, hogyan mondta el beszédeit, és ha pontos, bőséges nyelvjárási adataink 
lennének a XVIII. század elejéről. 

Mégsem tévedünk talán, ha azt a véleményt kockáztatjuk meg, hogy a különféle 
nyelvjárási sajátságok egyesítése írónknál nem puszta eklekticizmus, hanem törekvés az egész 
magyar nép, az egész magyar nyelvterület számára szánt irodalmi nyelv kialakítására. 

Van annak is nyoma, hogy Csúzy érdeklődéssel fordult a környező szláv népek és 
nyelvek — elsősorban a nyugati szláv nyelvek — felé. Már Réthei Prikkel Marián utalt írónk 
érdekes szláv eredetű szavaira, mint dosztig, hariskás, pálenka. A zeverlicás bort már említettük. 
Hozzátehetjük a halaburdát: „nem vak koczkára vetett halaburda hirtelenséggel." (ET 103). 
A Nyelvtörténeti Szótár a hebehurgya, habahurgya, habahurja-fé\e kifejezésekkel rokonítja, 
Réthei Prikkel a szeleburdi-val.36 Szláv eredetére Mariánovics Milán, azaz Simonyi Zsigmond 
mutatott rá, és a „Lärm, Tumult" értelmű szlovén halabura szóból származtatta. Kniezsa 
ugyan legújabban kétségbevonja a szlovén eredetet, viszont összefüggést lát a szlovák hala
burda, haraburda szavakkal, amelyek jelentése „semmirekellő".37 Krizsán István kimutatta 
a magyar szót halaburdi alakban, a magyar—szlovák nyelvhatáron fekvő Nyitra megyében, 
Nagykér, Nagycsétény és Tardoskedd községekben.38 Valószínűleg Csúzy is itt, Nyitrában 
hallotta. 

** A nyelvjárási adatokhoz vö. Balassa József, A magyar nyelvjárások. Bp. 1891. és Kálmán Béla, 
A mai magyar nyelvjárások. Budapest, 1951. 36 Pais Dezső, A magyar irodalmi nyelv. — A II. Országos Nyelvészkongresszus. Bp. 1954, 146 — 148. 86 Réthei Prikkel Marián, Csúzy Zsigmond szavai, Magyar Nyelvőr, 38. évf. 454 és : Három szó
csoport, Magyar Nyelv 4. évf. 244." 

" Mariánovics Milán (Simonyi Zsigmond), Magyar Nyelvőr 46. évf. 272. — Kniezsa István, A magyar 
nyelv szláv jövevényszavai, I. köt. 2. rész, 836. 

"Krizsán István, Magyar Nyelvőr 21. évf. 92. 
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Szláv nyelvi érdeklődése azonban nem merült ki kölcsönszavak felhasználásában. 
Helyesírási refcrmra is gondolt, a korabeli cseh és szlovák ortográfiában használt diakritikus 
jelek újból való alkalmazására nyelvünkben. Kódexirodalmunk javarésze már használta 
ezeket a jeleket. Csúzy több kötetében újból bevezetett egyet, a zs jelölésére használt i-t. 
Ehhez talán az is ösztönzést adhatott, hogy a prédikációit kiadó pozsonyi nyomda nyilván 
cseh és szlovák művek nyomtatására is fel volt szerelve, s így rendelkezett diakritikus jelekkel. 
Idézzünk néhány példát az Evangeliomi trombitából: úzorás, íengéjekbe, rolákkal, zembes, 
vizgálásában, fel-perzelődik. Az elfogulatlan szemlélő csak sajnálhatja, hogy ez a reform nem 
volt mélyreható és tartós eredményű. A diakritikus jelek következetes, állandó, nemcsak a 
í-re kiterjedő használata észszerűbbé, világosabbá, mondhatni „európaibbá" tette volna 
helyesírási rendszerünket. 

Csúzy érdeklődése szláv kölcsönszavak, nyugati szláv helyesírási sajátságok iránt 
nem lehet véletlen. Máriavölgyi és elefánti kolostorában szlovákajkú papok és hívek körében 
élt. Bizonyára ismerte rendtársát, Mácsay Sándort (Alexander Macaj), aki magyar családból 
származott, ámde szlovák — pontosabban : szlovakizált cseh— nyelven írta prédikációit, s 
akinek 1718-ban Nagyszombatban kiadott gyűjteményében (Panes primitiarum aneb Chleby 
prvotín) Prazák a barokk ízlés, barokk képzeletvilág érdekes irodalmi megnyilatkozását látja.39 

Szláv nyelvi tudásra Csúzynak már csak azért is szert kellett tennie, mert enélkül a vegyes
lakosságú felvidéki területeken bajosan tudta volna lelkipásztori teendőit ellátni. 

Rendtársaitól, esetleg a Morvaországból Máriavölgybe zarándokoló csoportok papjaitól 
hallhatott a cseh barokk nagy prédikátorairól is, így kortársáról, a morva Bohumír Hynek 
Bílovskyról (1659—1725), aki szintén nagy nyelvújító és nyelvművész, s igen jellemző képvi
selője a cseh irodalomban a népies -barokknak.40 Talán kezébe is került Csúzynak a felvidéki 
pálos kolostorokban a cseh és szlovák barokk egyházi szónokok néhány kötete. 

Tudatos nyelvi érdeklődésre vall végül Csúzy néhány helyesírási sajátossága. A szó
összetétel, ragozás, etimológia problémái erősen foglalkoztathatták. Szereti kötőjellel össze
kapcsolni azt, ami a mondatban értelmi összefüggés szempontjából együvé tartozik. Kötő
jellel írja azonban igen gyakran az igekötős igéket, ragos, képzős és névutós főneveket is. 
Vegyünk megint az Evangeliomi trombitából néhány példát : nap-nyugot után, hajtsák-el, 
dúllyák-fel, magad-ban, rés-re, kincsek-hez, szem-jény-vesztő, el-ne-hervadgyanak, el-ne-járjon, 
virágok-hoz, házasság-béli, melly re—nézve-is, meg-nem-tűrtöztettheti, mi-képpen, az-után, a'-vagy-is, 
czafrang-alatt. 

Ezzel végére is értünk fejtegetéseinknek. Sokoldalú, figyelemreméltó egyéniséget ismer
tünk meg Csúzy Zsigmondban, a kurucvilág prédikátorában, a magyar barokk népies zamatú 
nyelvművészében. Kívánatos volna, hogy további kutatások életének és munkásságának 
azokat a mozzanatait is tisztázzák, amelyeket ma még nem ismerünk, s kívánatos volna, 
hogy a XVIII. század többi, kitűnő magyarságú prédikátorával együtt irodalomoktatásunk
ban is szerepet kapjon. 

" A l b e r t Prazák, DSjiny slovenské literatury. Praha 1950, I. köt. 2 8 1 - 2 8 2 . 
10 Josef Vaáica, Ceské literární baroko. Praha 1938, 189 -199 . 
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