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A humanista Báthori András itáliai útja 

A Báthoriak nevétől elválaszthatatlan a humanista jelző. Rendszerint külföldi egyete
meken sajátították el tudományukat; itthon pedig neves humanisták, tudósok és zenészek 
társaságában képezték magukat tovább. Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király 
különösen kivált a humanista tudományok, könyvtárak, iskolák, művészetek pártolásában. 
Nagy összegeket áldozott, hogy minél több nagyműveltségű politikusa legyen a kancelláriák
ban, az egyházi, világi hivatalokban. Ez a cél is vezette akkor, amikor Kolozsvárott jezsuiták 
vezette főiskolát alapított. A kollégium mellé épített szeninárium Kolozsvár egyik legszebb 
épülete lett, melyről sajnos csak egykorú fametszet maradt ránk. Ez a főiskola Báthori István 
kultúrpolitikájának egyik kőbe vésett dokumentuma.1 

Különös gondot fordított családja tagjainak és rokonainak iskoláztatására. István 
nevű unokaöccsét például Padovában taníttatta; Andrást, ezt a nagyszerű szellemi képes
ségekkel megáldott ifjút pedig Varsó közelében, a pultuski jezsuiták iskolájában neveltette 
hat évig. Saját titkárát, Zawadzki Bartost állította melléje mentorként. Figyelemmel kísérte 
iskolai tanulmányait, szellemi fejlődését. Többször magához is hívatta, hogy haladásáról 
meggyőződjék. A gyermektelen nagybátya figyelmességével hol ruhával, hol képekkel, érté
kes könyvekkel ajándékozta meg. A könyvek tábláira a préselt családi címer köré jelmondatát 
nyomatta: „Frustra vivit, qui nemini prodest." (Hiába él, aki senkinek sem használ.) A borí
tólapon pedig a neve volt olvasható: Andreas Báthori. 

István király az orosz hadjárat utáni télen — 1580. február 14-én — történetírójának,, 
Brutusnak egy könyvjegyzéket adott át azzal a' meghagyással, hogy ezeket szerezze be, szépen 
köttesse be, és sürgősen juttassa el András herceghez. Az összevásárolt kötetek között talál
juk Plutarchos Ethká]ának 1537-ből való bázeli kiadását. A díszes kiállítású könyv belső táb
lájára e három soros ajánlást írta a király: 

„Omnia si perdas, famam servare mementó. 
Si Christum nescis, nihil est quod cetera discis, 
Si Christum discis, nihil est quod cetera nescis."2 

E vallásos jellegű sorok nemcsak a király lelkületére jellemzőek, hanem tanúságot 
tesznek Andrással kapcsolatos titkos tervéről is. Azt szerette volna ugyanis — nemzeti és 
családpolitikai okokból egyaránt — ha fiatal rokona vállalná a papi hivatást. És András; 
mutatott is hajlandóságot erre. Nagy örömmel fogadta ezt a hírt a király, mert szüksége lett 
volna olyan főpap — rokonra, aki egyrészt családjának tekintélyét növelné, másrészt komoly 
segítőtársat kapna benne a tridenti zsinatban meghirdetett egyházi reformok itthoni végre
hajtására. Ezért elhatározta, hogy egyházi követek, nunciusok (Caligari, Bolognetti), külö
nösen pedig Possevino jezsuita diplomata útján Romában kieszközli, ha kell, kiharcolja 
András számára a püspöki, sőt bíborosi méltóságot. így lett a fiatal klerikus István király 
büszkesége, a Báthori család szemefénye, akiről sűrűn küldtek jelentéseket a pápai udvarba. 

András neve 1583 őszén került a hazai és a külföldi közvélemény középpontjába,, 
amikoris Báthori István őt állította az Itáliába indított küldöttség élére. Possevino aján
latára a király Reszka (Rescius) Szaniszló pozeni papot, tanult humanistát nevezte ki úti
marsaiul. Az ő feladata volt, hogy a küldöttséget úgy állítsa össze, hogy azzal a fiatal herceg 
olasz földön szégyent ne valljon. A hatlovas hintóban utazó Andrást tötb magyar htmanista 
is elkísérte, így a költő Cserényi Mihály, aki Padovába készült és Zalánkeményi János, aki 

1 VERESS ENDRE: A kolozsvári Báthory-egyetem története lerombolásáig, 1603-ig. Erdélyi múzeum 
1906. 169. 342. 

* VERESS ENDRE: Báthory András b. püspök könyvtára. MKsz 1905. 3. 
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Bolognába igyekezett, továbbá a Rómába utazó Jósika István. Szilézián át jutottak Morva
országba; egy hónap alatt értek Münchenbe. Innét délnek fordulva Innsbruckon keresztül 
Milánónak tartottak, ahol több napot töltöttek. Báthori István ugyanis külön kifejezte óha
ját, hogy András látogassa meg Borromeo Károly milánói bíborosérseket, korának egyik 
szellemi vezérét, az egyházi humanizmus kiválóságát, a kezdődő barokk stílus ébresztgetőjét. 
A milánói tartózkodásnál érdemes nekünk is megállnunk, mert maradtak irodalmi és könyvé
szeti emlékei is. 

Borromeo Károly örömmel látta vendégül a fiatal Báthorit, annál is inkább, mert már 
vatikáni államtitkársága idején is figyelemmel kísérte a magyarországi, erdélyi és lengyel 
egyház helyzetét. Érintkezést keresett János Zsigmonddal; minden tőle telhetőt megtett, 
hogy a tridenti zsinatra Erdély is küldjön követeket. Különösen nagyra becsülte Báthori 
Istvánt. Milánóból levelezett vele. így nem érte váratlanul az érseket az a hír, hogy a lengyel 
király kifejezetten meghagyta Andrásnak: végezzen nála több napos lelkigyakorlatot, mielőtt 
Rómába érkeznék. Öt napig tartott e különös symposión. A lelki beszélgetések, elmélkedések 
puncták szövege néhány hónap múlva — még Andrásnak római időzése alatt — nyomtatás —, 
ban is megjelent. A levél-alakú kis munkában kifogástalan életmódra, Istennel való belső 
közösségre és felebaráti szeretetre inti a fiatal Báthorit. Mérsékelje azt a fényt és pompát, 
mely őt hercegi származásánál fogva megilleti és körülveszi. Kerülje a tétlenséget, rossz 
könyveket, erkölcstelen embereket. Ne mulassza el hetenként a gyónást, áldozást, ájtatos 
könyvek olvasását, pl.: Szent Ágoston és Szent Bernát műveit. A felebaráti szeretet gyakor
lásában pedig Krisztus szenvedései és halála vezéreljék. Gondoskodjék egyúttal háztartása 
erkölcsös voltáról is. Ne tűrje, hogy szolgái káromkodjanak, veszekedjenek és illetlen tréfál
kozást folytassanak. Az egyházi teendők végzésére tartson udvarában egy képzett teológus
doktort, aki Aquinói Tamás Summájának szellemében oktassa őt. 

A levélre, mely dióhéjba foglalja Borromeo Károly életszabályait, András ugyancsak 
nyomtatásban válaszolt. Hálás szavakkal köszönte benne iránta tanúsított jóságát. Boldog
nak nevezi magát, mert élete az ő idejére esett. Ami az angyal volt Lótnak, Rafael Tóbiásnak, 
Jeromos Nepotianusnak, az vagy Te nekem, úgymond: Te Barlaam, én Jozafát, — Te Pál, én 
Timóteus, aki nem szűnik meg oktatásodat követni, hogy nagybátyja várakozásának meg
feleljen és egyben a maga hajlamainak éljen.3 

A milánói érseki aula minden tagjára jó hatást gyakorolt a fiatal Báthori. Borromeo 
egyik titkára, Giovanni Botero, a kora-barokk államelméleti irodalom egyik legkiválóbb 
képviselője különösen megkedvelte őt, és elhatározta, hogy egy morális jellegű könyvvel fog 
kedveskedni a nagy jövő előtt álló klerikusnak. Lehet, hogy már régen megírta a világi dolgok 
megvetéséről szóló fejezeteket, és csak alkalmomra várt, hogy egy megfelelő személynek 
ajánlhassa. A dedikáció keletkezése 1584. május 20-ról való. A Tudományos Akadémia RN. IV. 
1013 jelzésű példánya 8W.12 első levelén a cím, ajánlás, tartalomjegyzék és index látható. 
186 számozott lap tartalmazza az Andrásnak írt könyvet. A könyv címe: Del Dispregio del 
Mondó Libri Cinque. Del D. Giovanni Botero Piamontóse. А1Г Illustriss. Signore Andrea 
Báthori da Somlio, Preuosto di Michouia, Oratore del Serenissimo Re di Polonia álla Santitá 
di N. S. etc. In Milano Appresso Francesco, et Simon Tini Fratelli M. D. LXXXIII. 

Az ajánlás rendkívül megrázó képet nyújt a terméketlen, kies vidéken élő nép nyomo
ráról, amelynek szemlélete váltotta ki az íróból a világi dolgok megvetéséről szóló elmélkedé
seit. Könyvét azért ajánlja Báthori Andrásnak, mert örömmel hallotta, hogy Milánóból való 
eltávozása után Rómában is mily példás életet él, megvetvén mindazt, ami nem tartozik 
Isten dicsőségéhez. Kérte a herceget, ne vegye tőle rossz néven, hogy ily kis művel lepi meg, 
hiszen a nap egy kis tükörben is visszasugározza fényességének erejét, a tenger egy-egy szűk 
öbölben is megnyilatkoztatja mozgásának csodáit, a szelek egyes szorosokba szorulva is 
kimutatják erejüket, az Űristen pedig szeretetének megbecsülhetetlen kincsét tárja fel nekünk, 
amidőn a szegényeket és megalázottakat a földről magához emeli. A könyv első három feje
zete arról tanít, miként kell a világot szeretni, — miért és mikor kell megvetni, — mily kicsiny a 
föld az éghez képest, — az emberek mennyire nincsenek megelégedve avval, amit a föld ad 
nékik, — a világ semmit sem ad csalódás és fáradság nélkül. Az utolsó két fejezet az Evan
gélium tanítását foglalja össze Krisztusról, aki mindent került, amit a világ tisztel, miután 
egész élete megvetette az anyagiakat.4 

Báthori András minden bizonnyal nagy érdeklődéssel forgatta a jól megírt, szellemes 
utalásoktól gazdag könyvet, amely hű képet fest az író természetismeretéről, világban jár
tasságáról. Szó van benne többek között Columbus Kristófról (32, 50.), Vasco di Gamáról 
(32.), a régiek kozmográfiájáról (36.), az egyes országok kincseiről, az angliai katolikusok hely
zetéről (4L), a politikusok felelősségéről (18.) stb. 

8 GALbA FERENC: Borromei Szent Károly hatása Magyarországon. Különlenyomat a Theologia 1938 — 
1939 számaiból. 11. 4 VERESS ENDRE: Báthory István király. Terror hostium. 1937. 248—253. 
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1583. november 30-án, épp András névnapján érkezett a lengyel küldöttség?Rómába. 
A pápa, XIII. Gergely soron kívül fogadta Báthorit, és nagy jóindulatot tanúsított iránta, 
ami a bizalmasabb „Dominatio Vestra" megszólításból is kitűnt. A hivatalos fogadtatás ötöd 
nap ment végbe. Ekkor kapta meg első kitüntetését is, az apostoli protonotáriusi rangot. 
Humanista főpapot nehezen lehet elképzelni külső dísz nélkül. A protonotáriusi lila ruhába 
öltözött és ékes latinsággal szónokló András nagy rokonszenvet keltett a Vatikánban. Az egy
korú feljegyzések szerint a bíborosok tapssal jutalmazták beszédét. 

A telet a római szokások megismerésével, a nevezetes helyek látogatásával és az olasz 
nyelv elsajátításával töltötte el. Többször látogatott el a Collegium Germanico Hungaricumba, 
ahol neves személyekkel, kiváló muzsikusokkal találkozott: Lauretanussal, a kollégium rek
torával, Vittoriával, a kispapok énektanárával és a „Zene Fejedelmével", Palestrinával. 
Minden ^lkaimat megragadott önképzésére. így jutott ismeretségbe a jónevű Muretus Antal 
francia íróval is, aki őt a latinság finomságaiba vezette be, és klasszikus jelentőségű munkáival 
hatott rá.5 

1584. június végén megkapta a pápa hozzájárulását, hogy a varmiai püspök koadjutora 
lehessen. Amikor ezt külön kihallgatáson megköszönte XIII. Gergelynek, az audencia végén 
pergamentbe kötött és a nyomdából egész frissen kijött csinos olasz könyvet nyújtott át neki: 
fogadná el tőle a pápa emlékül. — Ügyes gesztus volt ez András részéről, mert a könyv-aján
dék épp a fent említett G.,Botero DelDispregio del Mondó egy példánya volt, amelyből a pápa 
meggyőződhetett, hogy szerzője Báthorinak ajánlotta azt. 

Több hónapi halogatás után, július 4-én a pápa titkos konzisztóriumot hívott össze, 
ahol a jelenlevő kardinálisok egyhangú helyeslésével bíborossá kreálta a 21 éves Andrást. 
A szokásos előírás szerint a pápa kezéből vette át a vörös birétumot, három nap múlva pedig, a 
nyilvános konzisztóriumon, a biborosi kalapot tette fejére. Az ünnepség fényét a világhírű 
pápai énekkar művészi kóruszenéje emelte. 

Báthori István lengyel király elérte célját: a Rómában tartózkodó diplomáciai testüle
teken és a fővárosokban működő pápai követeken keresztül az egész művelt világ felfigyelt a 
kinevezésre, a Báthori névre. A jezsuiták is meg voltak elégedve elért eredményükkel: saját 
tanítványukat ünnepelhették az újonnan kinevezett bíborosban, akinek tiszteletére ünnepélyt 
is rendeztek. A díszebéden ékes, barokk stílusú beszédek hangzottak el, a falakon pedig latin 
és görög epigrammák dicsőítették Báthorit. Ö maga is azon volt, hogy ajándékaival, fényesen 
megrendezett, pazar fogadásaival elbűvölje a reneszánsz pompához szokott római főpapokat. 
Eléggé főtt e pazarlás miatt az útimarsall Reszka feje, aki nem győzte rendezni a mecénás 
hajlamú fiatal humanista bíboros adósságait. Általános feltűnést keltett például, hogy azt, 
aki a biborosi kinevezést elsőül hírül adta neki, 400 magyar aranyforinttal ajándékozta meg, 
ami óriási Összeg volt! A drága ajándékokkal kedveskedő vendégeknek értékes viszont-
ajándékokat adott. 4000 tallér kölcsönt kellett felvennie a jezsuitáktól, mert a Montelupi 
bankház krakkói fiókja késett az átutalásokkal. A feljegyzések külön megemlítik a búcsú
lakomát, melyet Báthori András adott szállásának kertjében mindazok számára, akikkel 
római időzése alatt megismerkedett. Az egyes fogások közt zene mulatatta a vendégeket.6 

A muzsikáról külön meg kell emlékeznünk, mert e nélkül nem lenne teljes és korhű a 
humanista Báthori Andrásról rajzolt portré. A reneszánsz kor humanistája a tudományok és 
művészetek szintézisére törekedett. Nem- ok nélkül írta B. Castiglione az / / Cortigiano-ban, 
hogy az udvari ember műveltségéhez elengedhetetlenül szükséges a zene és az ének ismerete, 
sőt valamely hangszeren való muzsikálás. A Báthoriak zenepártolása, elméleti és gyakorlati 
jártasságuk a muzsikában közismert volt. Épp ebben a távlatban lesz teljes értékű Báthori 
Andrásnak Palestrinával kötött szoros ismeretségéről szóló beszámolóm. 

A hatvanadik évéhez közeledő Palestrinával többször találkozott Rómában. A kiváló 
mester meggyőződhetett András fejlett muzikalitásáról. A biborosi kinevezésre Palestrina is 
felfigyelt, és bizonyára a pápa szándékának tett eleget, amikor megmutatta és neki ajánlotta 
nyomtatásra készen álló új motettás könyvét. Hogy kettőjük között milyen bizalmas kapcsolat 
alakult ki, azt mi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy a dicsősége teljében álló Palest
rina most először szerzett és tett közzé élő személyekről: Báthori István lengyel királyról és 
Báthori András bíbornokról dicsőítő éneket. De nézzük közelebbről magát a könyvet a benne 
található dedikációval és dicsőítő költeménnyel együtt.7 

Az eredeti kiadás első lapján ez a cím olvasható: Jodnnis Petraloysii Praenestini Motíetto-
rum quinque vocibus. Liber quintus. Cum privilegio. Romae. Apud Alexandrum Gardanum 

6 Uo. 250. 
6 Uo. 254. 
' „ A Báthoriak dicséretét" kérésemre Dobos László karnagy betanításával a Pécsi Kamarakórus 

szólaltatta meg először az I. Országos Kamarakórus Fesztivál 1964. máj. 19-én Pécsett megrendezett műsorán. 
A Magyar Rádióban ugyanez a kórus f. év aug. 13-án „Palestrina és a Báthoriak" című előadásom keretében 
ad ta elő a Laetus Hyperboream kezdetű motet tá t . 
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MDLXXXIIII. Ezt a különben igen ritka első kiadást vette alapul összkiadásában Espagne-
1874-ben.8 

A dedikáció magyar fordításban így hangzik: 

„Méltóságos és Főtisztelendő Báthori Andrásnak az anyaszentegyház bíboros urának, 
István lengyel király őfelsége unokaöccsének. Mikor minap újabb zenéi szerzeményeimnek 
néhány darabját megmutattam — hiszen egész éltemben már annyi sikerem volt — a Te 
műveltségednek akkora fénye áradt rám, hogy méltán következtethettem arra, hogy azok 
Neked is nagy" tetszésedre voltak. A királyok elsősorban csak a legnagyobbakat és legkivá-
lóbbakat méltatják figyelemre, de ha a szerényebb dolgok is kiérdemlik elismerésüket, ezek 
sem megvetendők. Ki ne sorolná a muzsikát a nemes, szép és dicsérendő művészetek közé, 
mikor azt a régiek is az Ég találmányának tartották? Olvassuk is, hogy a legnagyobb királyok 
és nagy római uralkodók a lakomák alkalmával lantosokat és énekeseket alkalmaztak. Dávid 
is, a legbölcsebb király az Istennek énekszóval való imádására buzdít minket. Sőt ő maga írt 
erre a célra zsoltárokat. Ezeket ő maga is énekelte. Nem csoda tehát, hogy te, királyi családból 
származó ifjú, sok és súlyos teendőid között, melyeket hazád ügyei és a biborosi méltóság 
raknak válladra, szívesen veszed és gyönyörködöl énekkari előadásokban. És főleg azokat az 
énekeket kedveled, melyek az Isten és a vele megdicsőült szentek dicsőségét zengik. Mikor 
utóbbi napokban ilyen énekszerzeményeimet készültem sajtó alá rendezni, nagy boldogsá
gomra szolgált, hogy ezeket a művecskéket Neked ajánlom. Ezért viszonzásképpen csak azt 
kérem, hogy szívesen fogadd a Te buzgó hívednek munkáját és mivel már hazádba visszatérni 
készülsz, vidd magaddal tiszteletemnek e jelét. Légy meggyőződve arról, hogy bárhová menj 
is e földkerekségem, én a dicső Báthori nemzetségnek oly odaadó tisztelője leszek, hogy mindig 
zengeni fogom mind a Te, mind a háborúban és békében dicsőséges nagybátyádnak, Báthori 
Istvánnak érdemeit. Isten áldjon! Eminenciádnak legodaadóbb híve: Joannes Petrus Aloysius 
Praenestinus."9 

Elgondolható, hogy mily büszke örömmel vette a fiatal bíboros a „Zene Fejedelmének" 
kitüntető kegyét. Annál is inkább, mert az előző években megjelent motettas köteteket nem 
kisebb személyiségnek ajánlotta, mint Estei Hypollit hercegnek, Vilmos mantuai fejedelem
nek, II. Alfonz spanyol királynak, XIII. Gergely pápának . . . Valóban elgondolkoztató e; 
fiatalember felfelé ívelő pályája. 

A két részből álló kórusmű latin szövege: 

Pars prima 
„Laetus Hyperboream volet hie eoncentus ad aulam 

Et circum populis nuntia grata ferat. 
Romuleo iuvenis fulget Bathorius ostro 

Jam Vaticanae pars numeranda togae. 
Auctus honos illi sed quem virtute tueri 

Regalisque domus nobilitate potest. 

Pars seeunda 
Oh patruo pariterque nepote Poloniá felix 

Saecula longa tibi servet utrumque Deus! 
Alter Sarmatiae invictis decus asserit armis 

Alter sublimi religione nitet. 
Quam merito regni Stephanus gerit aurea seeptra 

Purpurea Andreám tarn bene palla decet." 

Gáspár Pál fordításában magyarul ez így hangzik: 

Első rész 
„Zengjen e víg zeneszónk el a messze északi végre 

És dalunk szárnyain szálljon a hírneve szét. 
Római bíborban tündöklik Báthori András i 

És vatikáni dics árad alakja körül. 
Őt fejedelmi dísz, nagy régi családi dicsőség 

És királyi erény fénye ragyogja körül. 

» Pierluigi da Palestrina's Werke IV. Band. Verlag von Breitkopf u. Härtel. Leipzig 1874. 85—96. — 
1584 után még három kiadást ért meg a Motetták ötödik könyve: 1588, 1595, 1601. 

• A dedikáció és á motetta latin szövegének fordítását I.: GÁSPÁR РАЬ: Báthory István és Palesztina-
A budapesti érseki katolikus reálgimnázium értesítője. 1933/34. 13 — 17. 
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Második rész. 

Óh fejedelmeiben oly nagy Polónia földje! 
Végtelen végekig tartsa meg őket az Űr! 

Az: a Szarmata föld le veretlen hőse, királya, 
Ez: a jámborság dicskoszorús hőse. 

Amily nagy dicsősége a trónnak Báthori István, 
Bíborosi díszre annyira méltó ez!" 

Ami a Laetus Hyperboream kórusművet illeti, meg kell jegyeznünk, hogy 1584-ből való, 
és magán viseli az érett, elmélyült Palestrina kezenyomát. Ebben az időben egyik motettás 
könyvét adta ki a másik után. A bennük található darabok önálló művek, nincs köztük össze
függés. A spirituális madrigálok fajához tartoznak. Szemben régebbi műveivel, ezekben a 
kötetekben a harmonikusan kötött polifon ütemek és homofon szakaszok állnak az előtérben. 
A Laetus Hyperboream („A Báthoriak dicsérete") szerkezetében, hangvételében egyaránt 
olyan, mint a szerző egyházi aklotásai. Különösen a himnikus jellegű offertóriumokkal rokon, 
például az Ascendit Deus, Exultate Deo kezdetűekkel, az utóbbival még tematikailag is. Ami
ben eltér a legtöbb Palestrina műtől, az a végig sűrűn zsúfolt polifon szerkezet. Százhuszon
kilenc üteméből ugyanis csak egy helyütt szól egy szólam, és sehol sincs, ahol csupán két szólam 
szólna. Szétszórva mindössze tizennégy három szólamú ütem található. Érdekes megfigyelni, 
hogy jóllehet csaknem végig polifon, sűrűn belépő (torlasztott) imitációkkal, mégis találunk 
benne néhány akkordikus homofon foltot, mellyel bizonyára a szöveg legfontosabb részeinek 
érthetőségét akarja biztosítani. ( . . . jam Vaticanae pars . . . , regalisque domus . . . , Polonia 
felix . . . , Stephanus gerit aurea sceptra . . . , purpurea Andreám . . . ) 

Az első rész, a Pars prima nagyívű, himnikus dallammal indul, mely a tizenegyedik 
ütemnél zárul. Nyolc ütemes ritmikus, örvendező jellegű szakasz után felfokozottan mozgal
mas, zenei anyagban jelenik meg a Báthori név. A tétel tartalmi, zenei csúcspontja a „regalis
que domus, nobilitate potest" „(„ . . fejedelmi dísz, nagy régi dicsőség és királyi erény fénye 
ragyogja körül") szövegrésznél van. E rész megközelíti a nagy egyházi művek formai és tar
talmi tökéletességét. 

A második rész, Pars secunda az előzményeknél lassabb mozgású, lírai szakasszal 
indul, mely a „Polonia felix" („Ó szerencsés Lengyelhon")^ szavaknál éri el első csúcspontját. 
A „secula longa" („Végtelen végekig tartsa meg őket az Űr!") kifejezetten egyházias jellegű 
hangvétele után a zenei anyag a tétel végéig egyenletes fokozást mutat. — A tételt fényes, 
ünnepélyes befejezés zárja, a tenor I. hosszan tartott magas tonikai orgonapontja köré kibon
takozó pikárdiai terces, tercfekvésű akkorddal.10 

Báthori András már Rómában is hallhatta az őt dicsőítő kórusművet, majd otthon, 
Lengyelországban, illetve 1599-ben a gyulafehérvári fejedelmi palotában is minden bizonnyal 
előadatta az ottani híres énekkarral. Hogy különben mennyire szerette a muzsikát később is, 
hadd idézzem Szamosközy egy feljegyzését. Amikor Erdély fejedelme lett, és ellenfele, Mihály 
vajda átlépte a határt Gerlicénél, a tanácsosok a késő éjszaka ellenére értesítették a gyula
fehérvári palotában tartózkodó fejedelmet a támadásról. Szamosközy lapidáris rövidséggel, 
így írja le ezt a pillanatot: „akkor is, hogy bizonyosan meghozták néki [ti. a támadás hírét] 
az virginalt veri volt cardinal nocte"; vagyis — mai nyelven — zongorázott késő éjszaka is.11 

Palestrina méltó tanítványa maradt mindvégig ez a zseniális zenészfejedelem. 
Báthori András-minden szempontból eredményesnek könyvelte el a nyolc hónapi 

itáliai tartózkodást. Karrierjének első állomásait álomba illő gyorsasággal érte el. Tudása, 
tapasztalata gazdagodott. Reszka feljegyzéseiből tudjuk, hogy itáliai útja során mennyi 
tudós pappal és kiváló humanistával kötött barátságot. Könyvtárának gyarapítása szempont
jából is igen hasznosnak mondható az olaszországi tartózkodás. Könyvgyűjtő szenvedélyére 
jellemző, hogy az Itáliából magával hozott huszonhárom ládára való értékből hét láda könyv
vel volt tele, mindegyik így jelölve a leltárban: „Cista plena cum libris". Itáliából hozta magá
val Lengyelországba — és alighanem Gyulafehérvárra is magával Vitte — a nagyméretű, 
antwerpeni kiadású Theatrum Mundi-t, számtalan görög, latin és olasz könyvet. 1587-ben 
újból Rómában járt, bizonyára nagy értékekkel, könyvészeti ritkaságokkal tért haza a var-
miai püspökök kastélyába, Heilsbergbe erről az útjáról is. Ezzel méltó utódja lett híres két 
lengyel elődjének, Krómer és Hosius humanista püspököknek. 

10 DOBOS LÁSZLÓ karnagy szfves közlése. 
11 Monumenta Hungáriáé Historica. Magy. Tört. Emi. 30. k. 100. 
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Könyvtárát halála után közel tíz évvel elárverezték. Az árverési leltár is — mely csak a 
megmaradt, vagyis a tíz év alatt szét nem hordott könyvek címét tartalmazza — igazolja, 
hogy a Báthori András könyvgyűjtő szenvedélyéről elterjedt hír igaz. A jegyzék hiányosságát 
mutatja, hogy német, olasz és magyar könyvei nincsenek benne feltüntetve. így is hálásak 
lehetünk Hartwich Orbán heilsbergi jegyzőnek, aki 1608 márciusában összeállította az árveré
sen eladott könyvek jegyzékét. Könyveinek Összeválogatása érdekes képet nyújt a humanista 
bíborosról. Szembeszökő a teológiai művek és a klasszikusok nagy száma. Előszeretettel 
olvasta az egyházatyákat. Érdeklődött történelmi, földrajzi, orvosi, sőt botanikus művek 
iránt. A humanista kortársak közül megvoltak könyvtárában Erasmusnak, Pietro Bembó-
nak, Manutiusnak, Sadoletusnak művei, illetve epistolái. Görög, latin, héber szótárai, lexi-
konai és grammatikái mutatják, hogy a filológiához is értett. t 

Székely Mátyás deákkal másoltatta le az In universam Aristotelis philosophiam ques-
tiones című művet. Az erdélyi tanuló az egyes fejezetek címét zöld, piros festékkel díszítette. 
Az első lapon található Báthori András fametszetű s füstbe nyomott ex-librise: durva után
zata a biborosi gyűrű-pecsétjének, azzal a bővítéssel, hogy családi címerképe: a hármas farkas
fog fölé koronát is helyezett vésője.12 

Báthori András itáliai útjának figyelmes tanulmányozása újból meggyőzheti a magyar
országi reneszánsz kutatóit, hogy még igen sok kézirat lappang a külföldi könyvtárakban, és 
még sok könyvészeti adat, zenei relikvia vár feldolgozásra. 

Barlay Ö. Szabolcs 

Egy kiadatlan Kölcsey-levél 

Pár éve jelent meg Kölcsey összes műveinek kiadása, amely több korábban ismeretlen 
írást, elsősorban levelet tett közzé.1 Alig telt el egy év, és Merényi Oszkár újabb kiadatlan 
Kölcsey-dokumentumokkal gazdagította az irodalomtudományt.2 A Kölcsey-írások tehát 
gyors ütemben kerülnek elő, s gyarapodásukkal az elkövetkezendőkben is számolnunk kell, 
mivel valószínű, hogy magánkézben vagy másutt még sok Kölcsey dokumentum, elsősorban 
levél rejtőzik. Ezt bizonyítja a nemrég Kárpát-Ukrajnában, Beregsomban Gerzsényi Amália 
tulajdonából előkerült alábbi levél is, amelyet tulajdonosa volt szíves rendelkezésemre bocsá
tani. A levél szövege a következő: 

Különös bizodalmu Tisztelendő Ur, Cseke, October, 25dik. 1815. 

Midőn néhány nappal ezelőtt Tisztelendő Urnak becses levelét, 's abban az Antimondolatot 
vettem, már akkor magamnak is megvolt az, mivel a' Debreczeni vásárra csak azért küldék-be 
egy embert, de méltóztassék Tisztelendő Ur elhinni, hogy nem kevésbbé örültem a' Tiszte
lendő Ur erántam mutatott barátságának, mintha a' könyvet akkor láttam volna legelébb. 
Az én kedves barátom Lónyai György Ur most minden bizonnyal a' szüreten van, 's ez az oka, 
hogy tanácsosbbnak hittem a' könyvet nem б Hozzá el, hanem Tisztelendő Úrhoz vissza 
küldeni, ,s ime ezt teszem most a' legszivesbb, leghálásbb köszönettel, 's örülni fogok ha lesz 
idő mellyben e' köszönetet személyesen is megtehetem. 

Kétség kívül látta eddig Tisztelendő Ur az Újságokban Kazinczy Ferencznek declará-
tióját, msllyből, a' többek közt, nyilván van, hogy az Antimondolat' készítése rajtam kivül 
Szemere Pált is illeti. Ez az Ur egyike a' Magyar legjobb philologuszoknak, 's velem együtt 
nem nézhette csendes elmével, hogy az antiquitásnak tudatlan pártosi legbecsesbb birtokaink
ban olly iszonyú vadsággal gázolnak. Ezen munkácskát mellyről szó van egy fontosabb philo-
logiai munka mellett tréfából készítettük, Trattner le nem tisztázva vette azt által, 's innen 

" V E R E S S E N D R E : i. m. MKsz 20. 
1 Kölcsey Ferenc összes művei I—III. Sajtó alá rendezte SZATTDER JÓZSEFNÉ és SZAUDER JÓZSEF Bp. 

1960. 
»MERÉNYI OSZKÁR: Ismeretlen és kiadatlan Kölcsey dokumentumok, It. Füz. (új sorozat) 36, 

Bp. 1961. 
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vágynak azok a' temérdek nyomtatásbeli hibák, kivált az idegen szavakban, leginkább 
pedig a' Görögökben. Azok a darabok előtt álló bohó dátumok is tudatlanságból vágynak 
kinyomtatva. 

A' per egyszer megindult, 's Isten tudja mikor leszen vége, az eddig volt Litteratori 
perek a' Ráthé, a' Rajnisé, ,s maga a' Verseghié is csak egyes perek voltak, de ez a' miénk 
közönséges lett, 's legkülönösebb az, hogy illy komoly tárgyban nevetséges masquok alatt 
lépünk fel, mellyek bennünket a' Swift, Pope, és későbben a' Voltaire perekre emlékeztetnek. 

Ezen tudósításokkal, ugy hiszem, adós voltam Tisztelendő Urnak a' hozzám olly szíve
sen mutatott barátságért. Higyje-el Tisztelendő Ur, hogy nekem nagyobb complimentet 
senki sem tehet, mintha erántam bizodalmat 's szeretetet mutat, ezen két articulusért örömest 
odaengedek minden dicsőséget, minden bámultatást. Ajánlom magamat barátságába, 's a 
legszívesebb tisztelettel maradok 

alázatos szolgája 
Kölcsey Ferencz 

A szöveg egyrészt fölvet néhány megoldásra váró filológiai problémát, másrészt néhány 
olyan következtetésre, megállapításra is lehetőséget nyújt, amelyek Kölcsey értékelése, meg
ítélése szempontjából fontosak. 

1. Először is, mivel pontos címet nem találunk, kérdéses, kihez intézte levelét Kölcsey. 
A költő 1815. okt. 24-én, tehát egy nappal a most közölt levél előtt azt irta Szemerének, hogy 
„Mondolatra írt feleletem már felesleg is van. Varga Tamás is küldött egyet."3 Feltehető 
tehát, hogy a Kölcsey-levél címzettje éppen ez a Varga Tamás. Kilétéről azonban semmi 
biztosat nem sikerült kiderítenünk, így ez a hipotézis nem igazolható meggyőzően, és más 
lehetőség is számításba jöhet. 

• A levél címzettjének felderítése az egyik magától értetődő kérdés, hogyan került a 
Beregsomban lakó Gerzsenyi Amália birtokába a levél. Erről a következőket tudtam meg. 
Gerzsenyi Amália korábban Barkaszón lakott, ahol családjának régóta birtokai voltak, a 
szóban forgó levelet is onnan hozta magával a család leveleinek is iratainak többi részével 
együtt. Ebből következik, hogy a most bemutatott levelet is esetleg a Gerzsenyi család vala
melyik tagja kaphatta. Nézzük meg, milyen Kölcseyvel egyidőben élő Gerzsenyiről vagy eset
leg a családdal szoros rokoni kapcsolatban álló papi hivatású emberről tudunk. Gerzsenyi 
Amália ükapjának, Gerzsenyi Ferencnek egyik lánya Széles András református pap felesége 
volt. Ez a lelkész — a levél jelenlegi birtokosának tudomása szerint — szernyei tiszteletes 
volt, azonban — mint kiderült — korábban Barkaszón, a Gerzsenyeik falujában is tevékeny
kedett.4 így tehát — amennyiben Kölcsey valóban neki írta levelét — az írás könnyűszerrel 
kerülhetett a Széles Andrással közeli rokonságban álló Gerzsenyiek birtokába, sőt hogy a levél 
címzettje valóban Széles András lehetett, arra egyéb bizonyító erejű adat is akadhat. A szó
ban forgó pap ugyanis mielőtt Barkaszóra került volna, több helyen is teljesített lelkészi 
szolgálatot, így Kisarbán, Gecselyben, Egriben, Elekesen és éppen a levél keletkezését 
közvetlenül megelőzően a szatmármegyei Csekén,5 ahol Kölcsey birtoka terült el. Magától 
adódik az a megoldás, hogy Kölcsey még ebből az időből, csekei tartózkodásának idejéből 
ismerte Széles Andrást, s így érthető, hogy még a következő 1815. évben, amikor a pap már 
elkerült Csekéről, akkor is tartották egymással a kapcsolatot. Ez ellen szólhatna ugyan az a 
körülmény, hogy a költő már nem tartózkodott ott, azaz 1815-ben.6 Addig inkább csak 
Álmosdon lakott.7 Ez azonban nem lehet komoly ellenérv, mivel magának Kölcseynek a leve
leiből is tudjuk, hogy 1815 előtt is sűrűn megfordult Csekén, s így minden valószínűség szerint 
jól ismerte Szélest, s a szóban forgó levelet is hozzá írta, különben hogyan került volna a Ger
zsenyi család birtokába. 

Kölcsey és Széles András kapcsolata tehátiTelég valószínű, s a két ember jó viszonya is 
könnyen megmagyarázható. Gerzsenyi Amália nagyapja visszaemlékezéseire hivatkozva úgy 
tudja, hogy Széles András nagy testi ereje mellett nagytudású ember volt. Ezt bizonyítani is 
lehet, mivel Széles az írogató papok közé tartozott, s néhány vallásos tárgyú munkája nyomta
tásban is megjelent. Műveltsége lehetett tehát Kölcseyvel való kapcsolatának alapja. Másrészt 
rá kell mutatni arra is, hogy a csekei, majd később barkaszói lelkész elég haladó szellemű 

3 Kölcsey Ferenc összes művei I I I . k. 220. 
4 S Z I N N Y E I JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái XIII k . Bp. 1909. 636—637. sv. 
5 Uo. 
"SZATTDER JÓZSEF: Kölcsey Ferenc Bp. 1955. 55. 
7 Uo. 20. kk. 
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ember volt. Erre utalnak azok az intézkedések is, amelyeket lelkészi tevékenysége alatt foga
natosított. Hatáskörén belül helyi jelleggel bevezette a falusi papok nyugdíjazását, megszün
tette a papmarasztást, gondoskodott a falusi lelkészek özvegyeiről is.8 Mindezek után aligha 
csodálkozhatnánk, ha a reformkor egyik legkiemelkedőbb alakja kapcsolatot tartott volna 
fenn a haladó szellemű csekei pappal, Széles Andrással, akiben minden valószínűség szerint az 
általunk vizsgált levél címzettjét kell keresnünk. 

2. A levél alapján különben néhány olyan lényegesebb megállapítást is tehetünk Köl-
cseyvel kapcsolatban, amelyek bizonyos mértékig módosítanak néhány immár az irodalom
történeti köztudatba is átkerült nézetet. így néhány Kölcsey levél alapján Szauder József 
azt a következtetést vonta le, hogy a költő az Antimondolat megírása után teljesen elszige
teltté vált egész Kelet-Magyarországon, a Debrecen által táplált ellenséges hangok vették 
körül csekei magányában. Megértésre egyedül távol élő barátainál találhatott.9 A levél hatá
rozottan módosítja ezt az elképzelést. Kiderül ugyanis, hogy akadtak olyan művelt haladó 
szellemű férfiak a Debrecen kulturális hatósugara alá eső területeken is, akik érdeklődéssel, 
megértéssel fogadták Kölcseynek a nyelvújítás érdekében kifejtett tevékenységét. Ilyen volt a 
szóban forgó levél címzettje, Széles András vagy esetleg Varga Tamás és ilyen lehetett az a 
Lónyay György — minden valószínűség szerint Bereg későbbi alispánja10 —, akire a levél 
szintén utal. Kölcsey csekei elszigeteltségének, magányának problémáját tehát ezen levél 
alapján némileg másképp kell majd szemlélnünk. 

3. A különböző Kölcsey monográfiák, így Jancsó Benedeké,11 továbbá az egyes terjedel
mesebb tanulmányok, mint például Angyal Dávid12 és Pap Károly13 írásai részletesen foglal
koznak az Antimondolattal, keletkezésével, jelentőségével, és általában Kölcsey nyelvújító 
tevékenységével. Rámutatnak számos apró részletre, komoly összefüggésre, csak éppen arról 
nem szólnak: Kölcsey alapvetően hogyan ítélte meg a nyelvújítást. Egyedül Szauder József 
szól erről mélyrehatóan, az ő munkája azonban elsősorban Kölcsey akkori nézeteit rekonst
ruálja, amikor már meghasonlott Kazinczyval, a nyelvújítással.14 

Az előbbi munkák hézagos volta némileg érthető, mivel Kölcsey eddig ismert levelei, 
megjegyzései nem adtak átfogó képet a nyelvújításról, inkább apróbb részletkérdésekkel fog
lalkoztak. A most előkerült levél azonban elég tisztán megvilágítja, hogyan is ítélte meg 
Kölcsey a nyelvújítás jelentőségét. Eszerint Kölcsey abban látta a nyelvújítás egyik legfőbb 
érdemét, hogy míg a korábbi irodalmi viták, mint például a prozódia-vita csak egyes tudósok, 
költők egyéni vitái voltak, addig a nyelvújítás az egész magyar irodalmi életet megmozgató, 
átfogó és átalakító tényezővé vált. Kölcsey tehát elég tisztán látta a nyelvújítás jelentőségét, 
amikor túltekintve az apróbb részletkérdéseken, a viták során jelentkező megannyi téve
désen, a nyelvújítást mint irodalmi életünk erjesztőjét tartotta számon, és magyar vonatko
zásban a nyelvújítási harc vezetőinek jelentőségét Swift, Pope és Voltaire nagyságával merte 
összehasonlítani. Mindez a nyelvújítás eléggé józan pozitív átfogó értékelését adja, abból az 
időszakból, amikor még Kölcsey nem hasonlott meg a mozgalommal. 

Összefoglalva: a most előkerült Kölcsey-levél néhány olyan alapvető probléma megoldá
sához, illetve árnyalásához vezethet el, amelyek a költő tevékenységének megítélése szempont
jából elég komoly jelentőségűek lehetnek. 

Havas László 

Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz 

I. Ha nem is őrzi emlékét a weimari páros szoborhoz hasonló látható monumentum, az 
évtársak sokkal szorosabb és mélyebb, őszintébb és önzetlenebb, mindkettőjük alkotásaiban 
is gyümölcsözően tükröződő barátsága, fűzte össze a magyar reformkor két kiemelkedő alak
ját: Eötvös Józsefet és Szalay Lászlót, mint a németek két nagy költőjét. Később jeles alkotá
sokban megtestesülő gondolataiknak kölcsönösen az első bírálói voltak, ami nem annyira 
egymással összeütköző nézeteknek vita útján történő összeegyeztetését célozta, mint inkább 
a lényegükben egyező elgondolások nyilvánosság számára szóló formájának tökéletesítésére 

* SZINNYEI J . i. m. 637. 
' SZATJDER JÓZSEF i. Ш. 3 9 . 

10 NAGY ISTVÁN: Magyarország családai . . . Bp. VII. k. 161—167. 
11 JANCSÓ B E N I D E K : Kölcsey Ferenc élete és művei Bp. én. 82 — 130. 
12 ANGYAL DÁVID: Kölcsey Ferenc Bp. 1927. 
13 P A P KÁROLY: Irodalomtörténeti vonatkozások Kölcsey leveleiben Debrecen 1911. 47—51. 
"SZATJDER JÓZSEF i. m. 63. kk. 
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irányult. Ebben a kölcsönös szolgálatban talán Szalaynak jutott a nagyobb szerep, ő talán a 
tragédiától kezdve az Uralkodó eszmékig több segítséget nyújtott Eötvösnek, mint amennyit 
tőle kapott, de — amint ezt a két barát sohasem tette mérlegre — egy évszázad után a felmérés 
nekünk sem lehet feladatunk. 

Mindenesetre tény, hogy sem Eötvös életművét Szalay alapos ismerete nélkül, sem 
Szalayét Eötvös eszmevilágának megértése nélkül nem lehet érdeme szerint méltatni, aminek 
induktív bizonyítéka a kettőjük személye körül egy évszázad alatt keletkezett hatalmas iro
dalom, legutóbb Sőtér István akadémikusnak mind Eötvös Józsefről 1953-ban megjelent műve, 
mind a Világos utáni irodalmunkat mélyrehatóan feldolgozó nagyjelentőségű monográfiája.1 

A két barát sok éven át szinte napról-napra megismétlődő személyes találkozása során 
lefolyt beszélgetések tartalmát természetesen — néhány epizódot leszámítva, mint az 1830. 
júliusi francia forradalom sokszor emlegetett pezsgővel köszöntése — lehetetlen lenne rekonst
ruálni, de életrajzuk adataiból kitűnik, hogy elég gyakran és elég huzamosan voltak egymástól 
távol. Nem szólva külön megtett külföldi tanulmányutaikról, Eötvös sok időt töltött vidéki 
birtokán, vagy a pozsonyi országgyűlésen, mialatt Szalayt feladatai Pesthez kötötték. Világos 
után pedig Eötvös már 1850-ben hazatért Münchenből, míg Szalay — akivel útközben történt 
találkozásáról Eötvös oly megrázó szavakkal emlékezett meg — még öt évig Svájcban 
maradt. 

Csak természetes, hogy mindazok, akik bármelyikük életével, életművével kívántak 
•foglalkozni, érdeklődéssel fordultak volna levélváltásuk felé. A leveleknek a cenzúrát elkerülő 
tartalmától azt lehetett különösen várni, hogy világot vetnek a korlátok közé szorított pub
likált gondolatok igazi eszmei hátterére, különösen éppen a páratlanul őszinte baráti kapcso
lat folytán, amely egyenesen kizárta, hogy egymástól való távollétük idején gondolataikat 
írásban gyakorta ki ne cserélték volna. 

Ezt az érdeklődést azonban Eötvös összes műveinek az Országos Eötvös Bizottság 
gondozásában Voinovich Géza által sajtó alá rendezett 1903. évi kiadása nemcsak ki nem elé
gítette, hanem a levélváltás megismerésére való kilátásokat éppen meghiúsítani látszott. 

A kiadás utolsó kötetének első fele tartalmaz ugyan mintegy 101 Eötvös Józseftől szár
mazó levelet, ezek közül azonban csak egy Széchenyihez megküldött töredék szól Szalay 
Lászlónak. Ennek okáról Voinovich Géza a következőket írja: "Elvesztek, vagy lappanga
nak Szalayhoz írt levelei, melyekről a Hon 1879. évi 278. száma egy napi hír formájában 
annyit közöl, hogy vétel útján valamelyik nógrádi földesúr tulajdonába jutottak, de a hír óta 

. nyomuk veszett, nekem legalábbis semmit sem sikerült kipuhatolnom."2 

Ez a közlés annál inkább reménytelennek mutatta a helyzetet, mert Vojnovich Géza 
íelesége Szalay László testvéröccsének, Istvánnak leánya volt: Szalay Gizella, akivel, mint 
Arany László özvegyével kötött házasságot. Voinovichnak, a közeli családtagnak tehát inkább 
lehetett volna módja a levelek felkutatására, mint másnak. 

Hasonló okból a levelek felkutatását lehetett volna még várni Szalay László testvér
bátyjának, Ágostonnak unokájától, Szalay Gábortól, aki Szalay László leveleit 1913-ban kiadta. 
Ő azonban Voinovich adatát ismétli meg, de hozzáfűzi, hogy Szalay László leányának, yw-
Havas Imréné Szalay Zsófiának közlése szerint Szalay László halála után Eötvös József^a 
maga és több más nevezetes egyén Szalayhoz írt leveleit elkérte avégből, hogy kiválogassa 
azokat, amelyeket esetleg közre lehet bocsátani. A levelek közül azonban alig egy-kettő került 
vissza,3 a többi, amennyire az özvegy emlékszik, Eötvöséknél szobatűz áldozata lett. „Meg
lehet — írja Szalay Gábor — hogy Szalaynak Eötvöshöz intézett levelei is erre a sorsra jutot
tak; legalábbis nagynénéranél4 özv. Eötvös Józsefnénél, valamint fiánál Eötvös Lorándnál a 
levelek nyomára jutni nem sikerült."5 

Közel húsz évvel később Szalay Gábor megírja, hogy a Szalay által írt levelek gyűjtése 
során Eötvös József özvegyénél hat, a férje által Szalayhoz intézett levélre akadt, amelyeket 
közre is kívánt adni, de ez bizonyos közelebbről meg nem jelölt okoknál fogva nehézségekbe 
ütközött, ezért beérte azzal, hogy róluk másolatot vett." A felmerült akadályok — írja 
tovább — immár elhárultak; közben azonban Eötvös Józsefné és fia Loránd is meghalván, 
Eötvös Loránd leányainak szíves engedélye alapján közlöm e leveleket, megemlítvén, hogy 
még nem sikerült tisztáznom, vajon Eötvösné és Eötvös Loránd halála után a levelek erede-

1 Hasonlóképpen összefonódik Eötvös és Szalay kritikai méltatása SZABÓ iMRÉnél: A burzsoá állam-
és jogbölcselet Magyarországon. Bp. 1955. 

2 Eötvös József összes munkái. XX. k. Levelek. Életrajz. Bp. 1903. 177. 
'Sza lay Gábor Szalay Lászlónak Eötvös Józsefhez intézett levelei közül mindössze hármat közöl. 

Szalay László levelei. Közrebocsátja SZALAY GÁBOR. Bp. 1913. 51* sorsz. 125. 122. sorsz. 251. és 123. sorsz. 252. 
4 Szalay Gábor édesanyja Trefort Ágostonnak és Rosti Ilkának, Eötvös Józsefné nőtestvérének leánya 

.leánya volt. 
5 SZALAY GÁBOR: i. m. IV. 1. 1. j . 
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tijei nem semisítettek-e meg vagy jelenleg a család mely tagjánál őriztetnek." E bevezetéssel a 
hat levél meg is jelent.6 

II. Ilyen előzmények után vettem vizsgálat alá Szalay László jogtudományi munkás
ságával kapcsolatos kutatásaim során levelezésének azt a meglepően gazdag anyagát, amely 
részben 1952-ben, részben 1954-ben került az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának 
rendezett állományába. Abból a feltevésből kiindulva, hogy a levelek származási helyén a 
kutatási területemet érintő további anyagnak is nyomára jöhetek, felkerestem az anyag 
beszolgáltatóját és Szalay László unokáját, özv. Rudán Amadénét, fiát, Dr. Rudán Pált és 
ennek feleségét, Concha Győző professzor, Eötvös politikai művei nagynevű méltatója unoká
ját volt szerencsém megismerni. Engem őszinte hálára kötelező szíves fogadtatásban volt 
részem, és egyik látogatásom alkalmával átnézés céljából kaptam 43 levelet, amelyeket 1831 
és 1859 közötti időben Eötvös József írt Szalay Lászlóhoz. A család tagjai nem tudnak pontos 
adatokat arról, hogy ezek a levelek valaha kikerültek volna Szalay László közvetlen család
jának birtokából, az azonban most már bizonyos, hogy ha kikerültek is, hosszú idővel ezelőtt 
vissza is jutottak a címzett leszármazóihoz. Meg kell jegyezni, hogy e levelek közt egy sincs a 
Szalay Gábor által közrebocsátott, már említett hat levél közül, azok eredetijének elpusztulá
sára vonatkozó feltevés tehát nincs megcáfolva. 

Ily körülmények között a szorosan a családhoz tartozó Voinovich Géza és Szalay Gábor 
idézett megjegyzései arra látszanak utalni, hogy a most előkerült levelek meglétét — amit 
talán sejtettek — nem is kívánták a nyilvánosság előtt feltárni. Ezt a feltevést látszik támo
gatni Voinovich Géza következő megjegyzése: „Ha [Eötvösnek] valamennyi levelét össze 
lehetett volna is gyűjteni, nem lett volna szabad mindet kiadni. A történetíró és a közönség 
csak azon levelekre tarthat számot, amelyek közdolgokról szólnak, s minden futólag feljegy^ 
zett üzenet vagy bizalmas közlés nem való a nyilvánosság elé . . . Bajos is lett volna Eötvös 
leveleit a már szinte megszokott érzéketlenséggel egytől-egyig közzétenni, mikor ő maga 
'korunk gyalázatos szokásának' nevezi azt, hogy nagy emberek' bizodalmas leve le i . . . . vala
mely biograph által a közönség elébe hozathatnak.'7 

Mégsem hiszem, hogy Voinovich Géza a most kezemhez jutott levelek ismeretében 
szándékosan mellőzte volna azok közlését. A 43 levél jelentős részének tartalma ugyanis 
olyan, amely az ő saját megállapítása szerint is a nyilvánosság elé való. Nagy többségük sem
mivel sem kívánja inkább a bizalmas kezelést, mint sok a Voinovich által közreadott levél 
sorából. Különben is Voinovich Géza csak 1905. július 26-án kötött házasságot Szalay Gizellá
val, tehát csak két évvel az Eötvös művek kiadása után jött létre a kapcsolata Szalay család
jával. Nem meglepő, hogy ezután már nem törekedett arra, hogy ezt a kapcsolatot a megjelent 
levélgyűjtemény utólagos kiegészítésére használja fel. 

Szalay Gábor esetében még kevésbé lehet az említett feltevésről szó, hiszen ő a Szalay 
által írt levelek publikálására vállalkozott, és Eötvös családjánál is — az idézett megjegyzésé
ből kitűnően — ezeket a leveleket kereste. Eötvös leveleinek publikálása kérdésében tehát 
ekkor nem is kellett állástfoglalnia. Hogy viszont a publikálásra meg volt benne a hajlandóság, 
a z t ^ később közreadott hat levél bizonyítja. Ezek oly szoros összefüggésben állnak, a most 
я Щ т г е került levelekkel, hogy nem lehetne magyarázatot találni pl. arra, hogy a Bosszú c. 
tragédia első jelenetének tervezett részletét tartalmazó levelet közölte, az utolsó három felvo
nás vázlatát tartalmazót pedig nem, ha ezt a most előkerült levelet is ismerte volna, amely 
különösen azért érdekes, mert a tragédia végkifejlését egészen másképp építi fel a vázlat. 

A kérdést — azt hiszem — megoldja az, amit Szalay László unokája volt szíves velem 
közölni. Ügy emlékezik, hogy édesanyja, Szalay Zsófia volt az, aki a leveleket kegyeletes 
érzéssel, féltékenyen őrizte, és Szalay Gábornak a levelek előadására vonatkozó sürgető kéré
seit is csak vonakodva és csak részben teljesítette. Az ő szemében a levelek nyilvánosságra 
hozásukkal elvesztették volna azt a pretium affectionist, amit nekik tulajdonított. Ez a maga
tartás nyilván elsősorban azokat a leveleket illette, amelyeket szülei jegyességük idején vál
tottak egymással, de a többi levelekre is kiterjedt. A jegyesség idején írt levelek egy része 
mégis — bár kihagyásokkal — megjelent a Szalay Gábor-féle gyűjteményben, nagy részüket 
azonban az Országos Széchényi Könyvtár kézirattára ma is külön borítékban őrzi „Laczibácsi 
levelei Fanny nénihez jegyességük idején" felirattal, ami nyilván Szalay Gábortól származik.8 

6 I tK 1942. 156. és 238. Az első közlemény bevezetése még Eötvösnek egy Kölcseyhez és egy Szemere 
Pálhoz intézett levele közreadását is ígérte. Közben azonban Szalay Gábor tudomására ju tot t , hogy ezt a két 
levelet WALDAPFEL JÓZSEF már korábban közreadta „Eötvös és Palocsay. Adalékok a Karthausi keletkezésé
hez" с tanulmányában. ( I tK 1937. 22.) Waldapfel ebben a tanulmányában még több Eötvöstől származó 
levelet is közöl, de ezek között egy sincs Szalayhoz intézve, bár Waldapfel — amint az alábbiakból ki fog tűnni , 
igen helyesen — feltételezi, hogy Eötvös Palocsay „honosodásában" (Eötvös kifejezése) nemcsak Kölcsey és 
Szemére Pál, hanem Szalay közreműködésére is számított. Szalay Gábor e korábbi közlésre utalással a közle
ménye második részéből a Kölcseyhez és Szemeréhez írt,Palocsayval kapcsolatos leveleket elhagyta.WALDAPFEL. 
JÓZSEF az I tK 1937. 192. Eötvösnek még két irodalmi levelét közölte. Ezekről Szalay Gábor nem tesz említést. 

7 A 2. j.-ben említett helyen 178. 
8 Ezeknek a leveleknek az átnézését — a tapintatos figyelmeztetésnek eleget téve — mellőztem. 
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Szalay Zsófia aggodalma — sajnos — hamar beigazolódott. A családja jövőjét építő 
Szalay László természetesen a menyasszonyát és később a feleségét a Szalay Gábor gyűjtemé
nyében közreadott leveleiben tájékoztatta nemcsak terveiről és vállalkozásairól, hanem azok 
anyagi kilátásairól is. Ez azután elég volt arra, hogy Feleky László egy cikkében Szalayt 
anyagias gondolkozású embernek tüntesse fel, aki mindenre pénzért vállalkozott. Ha nem is 
mondta ki, hogy viszont pénzért mindenre vállalkozott volna, azt megállapította a diplomá
ciai tevékenységével kapcsolatban, hogy nem annyira diplomata, mint inkább politikái ágens 
volt.9 Erre a beállításra Szalay Gábor csattanós válasza, meggyőző cáfolata nyomban bekövet
kezett,10 de nagyonis érthető, hogy ezután a méltatlan támadás után Szalay Zsófia még óva
tosabbá vált. Talán ebben az incidensben kell keresnünk azoknak a nehézségeknek az okát is, 
amelyekre Szalay Gábor az 1942. évi közleményében utalt. 

III. Ami most már az említett 43 levél közrebocsátásának kérdését illeti az elsősorban 
az eredeti kéziratok jogos tulajdonosának beleegyezésétől függ, ami még nem következett be a 
levelek átnézésére kapott felhatalmazásommal. Különösen Eötvös Józsefnek Voinovich Géza 
által idézett kijelentésére tekintettel, mellőzhetetlennek tartom, hogy Eötvös József leszár-
mazóinak is alkalmuk legyen a publikálás előtt nagy elődük személyiségének védelmében 
bizonyos a nyilvánosságot nem érdeklő részek elhagyása tekintetében nyilatkozni. Ilyen szem
pontból megfontolható részletek, sőt — egészen kis számmal — egész levelek is vannak. 
Arról mindenesetre volt alkalmam meggyőződni, hogy Szalay László családjában megvan a 
szíves elvi hajlandóság arra, hogy a rendelkezésük alatt álló levelekkel a magyar irodalomtu
domány szolgálatára legyenek. 

A nyilvánosságtól eddig — a fentiekből kitűnően nem ok nélkül — visszatartott leve
lek közrebocsátása mellett szól az idő múlásán felül az is, hogy Eötvösnek a fiához, a Mikó 
Imréhez intézett levelei kiadattak, a Vachott Sándornéhoz intézett levelek pedig — amelyek 
kiadásának szándékos mellőzésére Voinovich kifejezetten is utal — a tudományos kutató szá
mára hozzáférhető helyen feldolgozójukat várják. Kiadásra kerültek a leveleknél» talán még 
bizalmasabb közléseket tartalmazó Eötvöstől származó naplófeljegyzések is, amelyek kiadá
sával az Akadémia „néhai nagy elnöke halálának hetvenedik esztendejében hálás kegyeleté
nek is jelét akarta adni."11 Ezenfelül napilapok és szakfolyóiratok elszórtan elég nagy számú 
Eötvöstől származó levelet közöltek ahhoz, hogy éppen a Szalayhoz intézett levelek közre
adásának mellőzése teljesen indokolatlannak tűnjék fel, amint a publikálás ténybeli lehetővé 
válása után annak jogi lehetősége is megnyílik.12 

Megkísérlem, hogy a szóbanlevő levelek tartalmát röviden jelezzem annak bizony
ságául, hogy a közreadás Eötvös személyiségi érdekeinek és idézett állásfoglalásának legtel
jesebb tiszteletbentartása mellett is nemcsak lehetséges, de kívánatos is. A publikálás értéke 
írói alkotásait részben közvetlenül fogja gyarapítani, részben életművének megértéséhez fog 
számottevően hozzájárulni. 

A levelek tartalmának legszubjektívebb részei is gazdagok az igaz baráti érzelmek 
költői kifejezésében. Ezekhez gyakran csatlakozik a környezet, különösen az alföldi táj oly 
leírása, amely Eötvös bármely regényében is méltó helyet foglalna el. Ebből a körből is kiemel
kedik a magyar dolgozó parasztnak egy olyan genre-képszerű jellemzése, amely A nővérek 
záróakkordjául illenék. 

Jelentős teret foglalnak el főleg a korai levelekben részben megvalósult, részben meg 
nem valósult irodalmi tervezgetések. A Bosszún kívül tanúivá válunk A karíhausi keletkezése 
több mozzanatának. Ezekben a levelekben több verset is találunk, amelyek közül csak kettő 
jelent meg az összes művek 18. kötetében.13 

Egy további levélsorozat Eötvös 1848 előtti politikai, publicisztikai tevékenységével 
függ össze, különösen a Pesti Hírlaphoz való viszonyát tárja fel. Nemcsak megírni kívánt 
cikkek és cikksorozatok előzetes vázait látjuk e levelekben hanem azok eddig — tudomásom 

* F E L E K Y LÁSZLÓ: Szalay László. Magyar Figyelő, 1913. I I . k. Június 1-i füzet. 371. A cikk nem t aka 
rékoskodik Szalay képességeinek elismerésével, de ezt is bántó tendenciával teszi: „Szalay László alapjában 
véve tudós volt. De azok közül való, akiknél a tudás nem öncél, hanem eszköz, melyet gyakorlatilag alkalmaz-
mazni kell . . . . Szalay igazi bölcselő, akinél senki nem érthetett jobban ahhoz, miként kell összhangot terem
teni az ideális törekvések és az élet realitása közt." 

" S Z A L A Y GÁBOR: Néhány szó Szalay Lászlóról. Levél a szerkesztőhöz. Magyar Figyelő (Bp.), 1913. 
I I I . k. Július 1-i füzet. 157. Az erős hangú, de mindenképpen meggyőző levél 1913. június 18-áról van keltezve. 
Szalay tiszta emléke nem szorul rá, hogy a Feleky beállítását cáfoló érveket — Eötvös emlékbeszédétől kezdve 
— ez alkalommal összefoglaljuk. Mindenesetre alig menthető, hogy a folyóirat szerkesztőjének, Herczeg 
Ferencnek nem volt megjegyzése, amivel a család köréből származó védekező megnyilatkozást — a puszta 
közlésen felül — meg is erősítette volna. 

11 Eötvös József. Naplójegyzetek. — Gondolatok. Közzéteszi: LTJKINICH IMRE. Bp. 1941. 
" A levélpublikációk részletes bibliográfiai adatai t 1. SŐTÉR ISTVÁN: Eötvös József. Bp. 1953. 398. és kk. 
13 E levelek közül három is foglalkozik Palocsay „honosodásával", igazolva Waldapfel József már emlí

te t t feltevését. (6. j . ) Az elkészült fordítások — ugyancsak Waldapfel által feltárt — kéziratai muta that ják 
meg, hogy Szalay mennyiben tudot t eleget tenni ebben az ügyben Eötvös sürgető kéréseinek. 
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•szerint — ismeretlen adatokat tartalmaznak azokról a tárgyalásokról, amelyeket Eötvös és 
társai a két Batthyányval, Telekivel és Lukácscsal folytattak a lapnak az ellenzék számára 
való átengedése felől. 

Megítélésem szerint azonban a legérdekesebb az a levélsorozat, amelyben a már haza
tért Eötvös az egyelőre Svájcban élő Szalayt tájékoztatja a Világos utáni magyar irodalmi 
életről. A helyenként éles, olykor szatirikus hangvételű bíráló megjegyzések közt talán van 
olyan, amelyet annak idején Eötvös nyilvánosan nem tett volna meg, de egy évszázad távla
tában ezek már alig érinthetik azoknak a kiforrott értékelését, akikre vonatkoznak, viszont 
Eötvös esztétikai nézeteiből sok értékeset tartalmaznak.14 Ki kell emelnem az ún. irány
regénnyel szemben felállított követelményeket, amelyekben nyilván A falu jegyzője törekvései 
jutnak kifejezésre. Ezekben a levelekben Eötvös természetesen sok megjegyzést fűz az Ural
kodó eszmékhez is, amelyet élete főművének érez. 

Az 1848. október 20-án Münchenből keltezett levél Eötvös Magyarországról való 
távozásának okait sokkal teljesebben és meggyőzőbben tárja fel, mint bármely eddig ismert 
nyilatkozata vagy az Eötvös-irodalomban felmerült magyarázat. Végül az utolsó, 1859 novem
berében írt levél annak cáfolhatatlan bizonyítéka, hogy Eötvös ekkor nem volt hajlandó 
az 1848-as törvények feladására. 

IV. Talán, mert az Eötvössel való intenzívebb foglalkozáshoz Szalay László vezetett el, 
fokozott mértékben érzem annak a szükségét, hogy — ha Eötvös szóban levő levelei kiadásra 
kerülnek — ez a kiadás ne legyen egyoldalú, mint ahogy mindkettőjük leveleinek eddigi 
kiadásai egyoldalúak maradtak, hanem a l e v é l v á l t á s kerüljön minél teljesebb bemu
tatásra. Erre azonban az előadottak nem sok kilátást nyújtanak. Az a bizonyos szobatűz a 
most előkerült levelek párdarabjait alighanem valóban elpusztította. A reményt azonban az 
előkerülésük tekintetében — éppen Eötvös leveleinek most feltárult sorsa miatt — egészen 
feladni talán mégsem szabad. 

Nizsalovszky Endre 

Két Vajda János-levél 

1. Vajda János levele Pósa Lajoshoz 

1886 emlékezetes esztendő Vajda János életében. A hivatalos irodalomnak szinte meg
merevedő negatív magatartását egy pillanatra feledtetni tudta a költővel íróbarátainak és 
költőtársainak megmozdulása: előfizetési felhívást bocsátottak ki Vajda költeményeinek 
kiadására.1 A vállalkozás sikeres megoldásában az egyéni kezdeményezők mellett a magyar 
sajtó szinte egyetemlegesen veszi ki részét. A fővárosi lapok hírverése a vidéki újságok hangján 
hullámzott tovább. A Szegedi Napló 1886. július 18-i, vasárnapi számának első oldalát szenteli 
Vajdának. Szerkesztői vezércikk szól a költő méltatlan mellőzéséről: köteteit a közönség rész-
véletnül fogadja; a kritika elfogultan bírálja, csak gáncsolni valót talál benne, maradandó értékeit 
nem domborítja ki; Toldy meg sem említi a nevét, Gyulai rendszeres hadjáratot indított ellene, 
Beöthy csak néhány sorban emlékezik meg róla. Pedig Vajda ,,a magyar romantikus líra fényes 
üstököscsillaga", nemcsak a legnagyobb élő magyar költő, de minden kor költői közt a leg
kiválóbbak közé tartozik. A szomszéd Szabadka „egy ottani lelkes író fáradhatatlan buzgósága 
íolytán" szép példát mutat az előfizetők gyűjtésében.2 Szegednek is meg kell tennie köteles
ségét! A vezércikk gondolati tartalma mintha Ambrus Zoltán Vajda-szemléletéből táplálkoz
nék: Az irodalom napi munkásainak több érzékük volt a költő nagysága és érdemei iránt, 
mint az Akadémiának; rég megadta Vajdának a „legnagyobb élő lyrai költő" rangját.3 Ezt az 
értékítéletet oldja fel verses keretben a Szegedi Napló Vajda-számának tárcarovatában Pósa 
Lajos. „Vajda Jánoshoz" című igényesen szárnyaló költeménye nem az első óda Vajdához. 
Völgyi Gusztáv 1885-ben,4 Mezei Ernő 1886-ban5 hódol a költő halhatatlan nagysága előtt. 

14 Hasonló állásponton volt már több mint húsz évvel ezelőtt LUKINICH TMEE a Naplójegyzetek tekin
tetében. I. h. I I I . 1. 

1 KOMLÓS ALADÁR: Vajda János. Akadémiai Kiadó 1954. 208. 
3 Vö. SCHEIBER—ZSOLDOS: Vajda János levelei Milkó Izidorhoz. It . Füz. 11. sz. 1958. 21 —33. 
3 Koszosú 1885. 256. 

4 KOMLÓS i. m. 212. 
5 K E R E K E S GYÖRGY: Vajda János élete és munkái. Bp., 1901. 66.-Három más, Vajdához írt verset idéz 

a következő kiadvány: Olvastam, költőtárs . . . Költők társaikról. Válogatta és a jegyzeteket írta S ÍK CSABA. 
Bp., 1961. 1 4 7 - 5 1 . 
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Pósa ódája Vajda műveinek motívumaiból és költő-alakjának vonásaiból bontja ki a vers 
egy-egy strófáját: a mohó szerelmi vágy, a lét-titok, a magány, az erdő elemeire épülnek az 
egyes versszakok. Az üstökös-kép ily módon formálódik ódái mondanivalóvá: 

Tűnő idők egy-egy csodáját, 
Ha látom a nagy üstököst 
S elgondolom, hogy' fut magában 
A csillagok világa közt: 
Téged látlak, költészetünknek 
Te társtalan nagy csillaga! 
Nyílként haladsz a büszke pályán, 
Keringeni nem tudsz soha! 

Vajdát túláradó örömben éri a költői köszöntés. Bródy Sándor írja: „a felhívás idejében mintha 
meglágyult volna egy kissé, barátkozott is, de óh, mily rosszul állott neki i"6 Mezei Ernő ódájá
nak boldogító hatását a válaszul írt levél megszólításának jelző-halmaza érzékelteti: „Szeretett, 
kedves, tisztelt, jó Kollega \"7 A Pósa Lajoshoz intézett sorok is hálás hangokat közvetítenek: 

Igen tisztelt Uram! 
Kedves jó Kollega! 

Egy rövidebb kirándulásról haza érve, múlt vasárnap épen itthon, szokott reggeliző 
helyemen ért a meglepetés, melyben ön részeltetett, Nem siettem írni Önnek, mert bizonyos 
voltam abban, hogy Ön úgy is jól tudja, mennyire képes vagyok fölfogni e kitüntetés egész 
értékét. De azt mégis meg akarom jegyezni, hogy az elismerésnek minden eddigi nyilvánulásai 
között ez volt reám nézve a legnagyobb, legkellemesebb hatású. A mily igaz, hogy „borban 
az igazság", olyan való, vagy még inkább az, hogy a szép költeményben is igazságnak kell 
rejleni, mert különben nem lehetne szép. Tudósok, ítészek tévedhetnek, aminthogy tudjuk, 
sokszor szándékosan hazudnak is; de a valódi költők az igazság csalatkozhatlan pápai. A dal 
olyan, mint az imádság: vagy egyáltalán nem imádkozik az ember, vagy ha igen, hát szíve 
szerint beszél. És aztán, miért is beszélt volna Ön — nekem egyebet? Forrása a tiszta lelkesedés 
lehete csupán, a számításnak, személyes elfogultságnak egy makulányi része nélkül! Hát 
nincs-e bőséges,okom büszke lenni ön költeményére? Örömömet a meglepetés is fokozta, hogy 
ön — épen Ön tette ezt!! 

Talán ez őszön elrándulok megint Szabadkára, s ha időm engedi, régi vágyamhoz 
képest megnézem Szegedet, hogy gyönyörködjem modernsége részleteiben, mert remélem, 
hogy kor és divatszerűsödik. És akkor, remélem, találkozunk, és megölelhetem miíit igaz 
költőtestvért és szoríthatom becsületes jobbját. 

Pályatársi szeretettel 
tisztelő hű bajtársa 

Vajda János 
Lakásom Üllei út 24. — De épen már e napokban elutazom. 

(Egyébiránt leveleimet a V. U.8 szerk. útján mindig mindenütt megkapom.) 

A levél hangulati indítékai közt ott élnek a Szegedi Napló vezércikkének a kritika és 
irodalomtörténet értetlenségét hangsúlyozó kitételei is. Ide utal vissza Vajda keserű megjegy
zése a tudósok és ítészek árulásáról. A levélnek csak egy problematikus mozzanata van: a nyoma 
tikosán kiemelt ellentét Pósa személye és az óda megírása között. Arra kell gondolnunk,Vajda 
Pósa költészetéről fukarul mérhette az elismerő szavakat. Ezt a feltevést némileg támogatja 
Gárdonyi József életrajzszerű írásának egy idézete. A pályája legkezdeten álló Pósának mondta 
e szavakat Vajda János: „Ismerem a verseidet!. . . kissé gyerekesek, de azért jók. Komolyabban 
barátom, komolyabban !"9 Gárdonyi Géza fia részint a Pósa-családtól szerzett értesülésekből, 
részint a szülői otthon hagyományaiból ismerhette a Vajda-nyilatkozatot. A regényírót az együtt 
töltött szegedi évek óta benső barátság fűzte Pósához.10 

A levél 1886. július 25-én, egy héttel a Pósa-vers megjelenése után íródott.11 

• Fehér könyv:. 1900. VII. 107. 
' KüKEKBSi.h. .':' V ; , 
* Vasárnapi Újság 
• A beszélő toll. Bp. [1941]. 36. 

1 0 Uo. 56., 61. , 107., 141. stb. 
11 A levél dr. Kiss Istvánné Pósa Sári tulajdona. Köszönet a közlésre való szíves átengedésért. 
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IL Vajda János levele Szegfi Mórhoz 
Vajda János és Szegfi Mór személyes kapcsolatairól nincsenek irodalomtörténeti adata 

ink. Pedig kétségtelenül fennálló ismeretségüket az 1848-i forradalom előestéjének Pilvax-
kávéházi hangulata is hitelesíti. Vajda a közvélemény asztalánál a forradalom aznapi prokla-
málását sürgeti;12 Szegfi Mór is ott van a Fillingerben, és lelkesítő beszéde erején azonnali 
cselekvést követel.13 Politikai-forradalmi állásfoglalásuk azonosságán túl később irodalomszem
léletük egyezése is erősíthette közvetlen írói viszonyukat. Amidőn Gyulai a kiváltságos osztály 
érdekei ellen való támadásnak minősíti Jókai Dózsa György-drámáját, Vajda elisrneréssel 
szól a műről,14 Szegfi pedig még Vajdánál is élesebb hangon utasítja vissza Gyulai vádját.15 

Nem riad vissza Gyulai megítélésétől sem: „sokkal nagyobb a dialektikája, mint eszmebősége, 
a széthányó, mint teremtő ereje és azért méri a mi irodalmi termékeinket igazságtalan mérték
kel,. . . a helyett, hogy a szépirodalmi művekből aesthetikai elveket kifejtene, anticipált 
elvekbe szorítja azokat, és ha bele nem illenek, rosszaknak, silányoknak mondja azokat".1* 

Ezeknek a feltételezett emberi és szellemi közelségeknek valóság-hátteret biztosít 
az alább közlendő levél.17 

Szegfi Mór a kizárólagos írói tevékenységet a hivatalnoki pályával cseréli fel. 1867-ben 
a földművelési-, ipari- és kereskedelmi minisztériumba kerül fogalmazói rangban,18 majd titkár 
lesz. Utóbb tanári állást vállal. Nyugalomba vonulása után 1886-ban Fiúméban élő fiához, 
költözik. Itt él feleségével együtt.19 A levél Szegfiné hagyatékában maradt fenn Emilia naplója, 
egy-egy Arany-, Tompa-, Szász Károly-levél társaságában. A megszólítást a levélíró Vajda 
emfatikus modora magyarázza. Az a túláradóan udvarias hang, amelyet a költő legutóbb 
ismertté vált levelében „kellemes ömledezés"-nek nevez,20 itt a hivatali cím fokozásában 
elentkezik. 

Igen tisztelt kedves tanácsos Űr! 

Azon reményben, hogy emlékezik még beszélgetésünkre Fiúméba való utazásom szán
dékáról, bátorkodom jelenteni, hogy végre nagy kedvem jött e régi óhajtásomat valósítani. 
De úgy mint tavaly, az idén is attól tartok, nem történik-e a fiumei kiszállásnál az állítólagos 
budapesti kolera miatt valaminémű kellemetlen elővigyázati teketória? Fertőtlenítő füstölés, 
vagy épen vesztegzári eljárás? Mert csak az esetben szánnám el magamat e kéjútra, ha öntől 
azt a határozott biztosítást vehetnem, hogy absolute semmiféle rendszabálynak, még csak 
megszólításnak sem lennék kitéve. 

Önnek irányomban személyes találkozásunk alkalmával tanúsított szíves jó indulata 
fölbátorít arra kérnem, méltóztatnék a fiumei pályaházban személyesen meggyőződést szerezni 
az iránt, vajon Budapestről érkező utas nincs-e valaminémű, bárminemű vizsgálatnak vagy 
föltételnek alávetve és a szállodában is szívesen fogadják-e az érkezőt? 

Kedvező válasz esetén e hónap utolsó napjai egyikén — 26a vagy 30a — innen elin
dulnék. Czélom semmi egyéb, mint szórakozás — látni a magyar tengert — és Abbáziában 
is egy napot tölteni. 

Lekötelező szíves válaszáért előre hálás köszönetet mondva önnek minden jót kívánva 
és magamat óhajtott rokonszenvébe ajánlva vagyok 

tisztelő hive 
Vajda János 

X. 17. 93. 
Ferencz-József-rakpart 1° sz. 1 em. 

A levél mondanivalójának lényege Vajda belső magatartásának egyéb leveléből is kiüt
köző vonását tünteti fel: Szinte beteges idegenkedéssel minősít zaklatásnak minden hivatalos 
eljárást. A pesti kolera okozhatta esetleges kellemetlenségektől való félelme azonos hangokra 
indította Szabadkára készülődése idején is.21 Hogy Vajda elutazott-e Fiúméba, nem tudjuk. 
Halála előtt újabb abbáziai útra gondolt.22 

Scheiber Sándor—Zsoldos Jena 

12 KOZOCSA SÁNDOR: Vajda János összes Művei. Franklin Társulat kiadása [1940] 1443. 
13 NYÁRI A L B E R T . A magyar forradalom napjai. Pest, 1848. 24. 
14 KOMLÓS i. m. 76—7. 
"Szépirodalmi Közlöny 1858. 769., 865. 
16 Uo. 911. 
17 A levél eredetije az 1956. évi ellenforradalom idején megsemmisült. A családtól előzetesen készített 

fényképmásolatot Varjas Béla őrizte meg. Az ő előzékenységének köszönhetjük a levél közlésének lehetőségét. 
»Családi Kör 1867. 425. 
" S Z I N N Y E I : Magyar írók XI I I . 558—9. 
20 BÓKA. LÁSZLÓ: Arcképvázlatok és tanulmányok. Akadémiai Kiadó 1962, 200. 
2 1 S O H E I B E R — Z S O L D O S i. m. 43—4. 
aa BRÓDY MIHÁLY: Vajda János. Bp., 1904. 13. 
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