ADATTÁR

Tarnai Andor
VERSEGHY MARSEILLAISE-FORDÍTÁSAI
Benda Kálmán a magyar jakobinusok iratainak mintaszerűen sajtó alá rendezett
három kötetében igen sok új, nagyértékű irodalomtörténeti anyagot tárt fel. A kiadvány egyik
kimagasló érdeme, hogy a felszínre került adatok alapján a Marseillaise magyar fordítójának
minden kétséget kizáróan Verseghy Ferencet tarthatjuk. E gazdagon dokumentálható meg
állapítással félszázados korszak zárul le a forradalmi dalra vonatkozó ismeretek hazai történe
tében, amelyet Verseghy szerepének hiányos ismerete miatt a „biztosra vett feltételezés"
idejének nevezhetünk. A történész Benda Kálmán a perben felmerült Marseillaise-fordítAsok
irodalomtörténeti szempontú feldolgozását nem végezhette el, de előkészítette azt: minta
szerűen csoportosította a rájuk vonatkozó adatokat, közölte a periratok között talált latin,
német és szlovák nyelvű fordításokat, és minthogy a magyar költőtől sajátkezű kéziratra nem
akadt, az előkerült
másolatokból állapított meg egy minden korábbinál kétségtelenül helye
sebb szöveget.1 Az alábbiakban a kritikai vizsgálatra készen nyújtott szövegek és adatok alap
ján irodalomtörténész-szemmel nézzük Verseghy fordítását. A magyar szöveg mellett foglal
kozunk a latin, német és szlovák változattal is, mert a különböző nyelvű fordítások — mint
látni fogjuk — szorosan összetartoznak; megpróbáljuk tisztázni, hogy az eltérő formájú és
tartalmú szövegek milyen szerepet játszottak a magyar jakobinusok szervezkedésében, vége
zetül pedig két magától Verseghytől származó, tehát egyedül hiteles.magyar Marseillaisefordításokat közlünk, amelyek a szöveg körüli bizonytalanságot hivatottak megszűntetni.
1. A francia forradalom nagyhatású harci dalát, a mai francia ,nemzeti himnuszt,
Claude-Joseph Rouget de Lisle (1760—1836) írta Strassburgban 1792 áprilisában. A Mar
seillaise nevet onnan kapta, hogy egy marseilíe-i önkéntes zászlóalj vonult be vele Párizsba az
év nyarán. A dal hamarosan roppant népszerű lett: a franciák ennek dallamára indultak a
szövetségesek csapatai ellen, a külföldiek a forradalom iránti rokonszenvüket fejezték ki vele.
Magyarországon a jelek szerint eredeti nyelven 1793 óta ismerték. Szentmarjay Ferenc a
Marseillaise-t énekelte, ha az újságban franciákra kedvező hírt olvasott, ezt fütyülte, mikor a
vesztőhelyre vitték. A Martinovics-per előtti években a vádlottak és a védők egybehangzó
véleménye szerint itthon mindenki könnyen megszerezhette szövegét, aki csak érdeklődött
utána,, de hazai nyelveken nem énekelhették, a franciákkal rokonszenvező magyarországiak
dalává nem lehetett.
Még 1793-ban történt, hogy Szentmarjay a francia eredetit elvitte Verseghyhez, és meg
kérte lefordítására. A költő akkor arra hivatkozott, hogy nem tud franciául, és nem vállalta a
munkát. Szentmarjay erre segítségül otthagyott nála egy német nyersfordítást, de magyar
szöveg még így sem készült. 1794 tavaszán Verseghy véletlenül összetalálkozott Hajnóczy
Józseffel. A korábban csak futólag ismert jakobinus érdeklődött, min dolgozik a költő. Mikor
megtudta, hogy nagy nyelvtudományi munkáját, az Analysist írja, megkérdezte, tud-e fran
ciául, mert ennek a nyelvnek az ismeretét 'nélkülözhetetlennek tartotta hozzá. Verseghy azt
felelte, hogy nem, mire Hajnóczy felajánlotta, hogy majd órákat ad. Meg is egyeztek, és
Hajnóczy ettől kezdve szinte mindennapos vendég lett Verseghy vízivárosi lakásán, s a gyakori
együttlét alatt őszinte barátság fejlődött ki közöttük.
Hajnóczy július közepe táján lediktálta tanítványának Martinovics kátéit. Ugyanebben
az időben szünet nélkül unszolta, hogy ültesse át a Marseillaise-t magyarra. A munka meg
könnyítésére német és latin fordításokat adott, mégpedig legalább kétféle németet (egy nyer
set és egy versest) és prózai latint. Közben Szentmarjay egy magyar szöveget vitt, amely a költ#
1
A magyar jakobinusok iratai. I —III. Sajtó alá rendezte BENDA KÁLMÁN. Bp, 1952—57. A szövegekre
és a fordításra vonatkozó anyag összefoglalása: I. 1046—55. Minden további adatot a kötetek névmutatói
alapján könnyen megtalálhat az olvasó. — A Marseillaise dallama a század utolsó éveiben még élt Magyar
országon. (BAKTHA DÉNES: A XVIII. század magyar dallamai. Bp. 1935. 51, 53.)
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kifejezése szerint: „rhythmicus" volt, vagyis a hagyományos magyar versrendszerben író
dott. Hajnóczy azt kívánta, hogy az új magyar fordítás a magyarokhoz alkalmazkodjék, szere
peljen benne a „leventa" szó, és lehessen énekelni. Verseghy megtette, amit kívántak tőle, bár
vallomása szerint nem tett mást, mint a meglevő magyar fordítást metrumba szedte, énekel
hető formába öntötte.
• "7 * Verseghy fordítását Hajnóczy magával vitte. A költő azt állította, hogy ő személy
szerint egyedül orvosának mutatta meg, és neki is csak azért, mert tudta, hogy tőle nem
kerül tovább. A Marseillaise terjesztésének gyanúját tehát elhárította magától, de tagadásával
az egész ódiumot Hajnóczyra zúdította, aki pedig a perben következetesen azt vallotta, hogy a
magyar fordítást ismeretlen feladótól postán kapta, és Verseghy nevét az üggyel kapcsolatban
meg sem említette. Pedig a vád nem volt éppen jelentéktelen, hiszen több helyről jelentették,
hogy a fordítás közkézen forog. Az elfogott és elítélt Szlávy János Nagyvárad és Debrecen kör
nyékén terjesztette, és bizonyos, hogy
a Pesten a Ferenciek terén augusztus 6-án talált pél
dány a Verseghy-fordítással azonos.2
Verseghy azáltal is igyekezett elhatárolni magát az innen-onnan előkerült másolatok
tól, hogy a perirataihoz mellékelt példány szövegét megbírálta. Két sort („Leventa magyarok"
és „Just szabjon szabad magyaroknak") azért kifogásolt, mert természetüknél fogva rövid
szótagokat kellett bennük hosszan énekelni, másutt a szótagok számát találta hibásnak, és
azt is tagadta, hogy a másolat címe (Ad veros patriae cives) tőle származnék.
A pesti jakobinusok jól tudták, hogy a magyar fordítás Verseghytől való. Laczkovics
János és Szentmarjay azonnal rá vallottak: az első az általános szóbeszédre hivatkozott forrás
ként, a második egyenesen Verseghy közlésére. A más nyelvű szövegek közül Szentmarjay a
verses német változatot Kreil Antal pesti egyetemi tanárnak tulajdonította, a prózaírói annyi
derült ki, hogy Hajnóczy Sopronban egy könyvből másolta ki, és onnan hozta magával.
A szlovák fordítás Hajnóczy iratai közül került elő, de a vádlott azt állította, hogy távollété
ben csempészték a szobájába. Szolártsik Sándor vallomása szerint Abaffy Ferencnél a Mar
seillaise „minden nyelven" megvolt. Ebből az állításból a továbbiakban annyi igazolódott,
hogy az Árva megyei földesúr megkapta Batsányitól az első és utolsó strófa magyar fordítását,
amit maga a kassai író készített.
2. A vallomásokból megállapítható tényállás korántsem mindenben megbízható, és
nem is hiánytalan. Az egyik hibaforrás abból ered, hogy a közlések főbenjáró per vádlottaitól
származnak, akik a halálos veszedelemben jellemüknek megfelelően igen különböző módon
viselkedtek. Egyesek —'legalább is ebben az ügyben — fenntartás nélkül vallottak (Laczkovics,
Szentmarjay), Verseghy lehetőleg szépítette szerepét, Hajnóczy tagadott. Tekintetbe kell
venni továbbá, hogy a Marseillaise birtoklása nem tartozott a legsúlyosabban terhelő vádpon
tok közé. A nyomozás során a bíróság azon a megállapításon túl, hogy a szöveg lázító tartalmú,
részletekben soha nem is mélyedt el, a feljelentők pedig azt sem tudták, hogy a beküldött
magyar vers a francia forradalmi dal anyanyelvi változata. A hatóságokat nem érdekelte pl.,
hogy a német nyersfordítást másolhatta-e könyvből Hajnóczy, eszébe sem jutott megkér
dezni, miért nem tud egyetlen szövegről sem Martinovics Ignác, a mozgalom vezetője, és miért
éppen július második feléből való a magyar fordítás.
A jogügyi igazgató és társai a Marseillaise-za\ kapcsolatban is csak rosszindulatú korlá
toltságukat bizonyították be. Szemrehányás azonban azuttal ne érje őket, mert ügyetlenségük a
vádlottaknak használt. A felületességnek és melléfogásoknak köszöhető ezen felül, hogy a
leglényegesebb szövegek megmaradtak, s a vallomásokból, valamint a fordítások elemzésével
elég pontosan tisztázható a magyarországi jakobinusok Marsei7ta'se-fordításainak története.
3. A francia eredeti a periratokból csak egyetlen másolatból ismeretes, de annál szá
mosabb a „magyarországi nyelveken", magyarul, németül és szlovákul írott Marseillaisefordítás. A kéziratok két vádlott, Szlávy János és Hajnóczy József bűnlajstromát terhelték.
Szlávy lefoglalt papírjai között megtaláltál a francia eredetit, Verseghy fordítását és egy ver
ses német
változatot, amely tartalmilag mind a franciától, mind a többi szövegektől távol
állt. 3 Még gazdagabb Hajnóczy hagyatéka: megvan benne a szlovák fordítás, tőle került elő
egy német szöveg, (amit vallomása szerint Sopronból hozott magával,) itt található végül a
latin fordítás, amelv Abaffy Ferenc kézírásának bizonyult.
A gazdag Árva megyei földbirtokos kiválóan tudott szlovákul, Kazinczy szerint
magyarul is „tótos" kiejtéssel beszélt. Az Az 1790—91-i országgyűlésen megyéjének képvise-

2
Vsz. FRANKNÓI VILMOS másolatában, az Országos Széchényi Könyvtárban van. (Fol. Germ. 1071.
83-84. sf.)
Ez lenne az a verses szöveg, ami Szentmarjay vallomása szerint Kreil Antal fordítása? vagy Benda
Kálmánnak van igaza, aki külföldi eredetűnek tartja? Annyi bizonyos, hogy a hazai jakobinusok többi
szövegéhez semmi köze nincsen, és Benda emiatt nem adta ki nyomtatásban.
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létében vett részt, röpiratokat adott ki, melyekben nagy olvasottságról és jó tollról tett tanú
bizonyságot. Radikális elvei miatt felvilágosodott értelmiségiek csoportosultak köréje, s a
titkosrendőrség nagy figyelmet szentelt mind társaságának, mind személyének. Hajnóczy
különösen kedves barátai közé tartozott. Mikor Abaffy 1794 júliusának második felében
visszaérkezett Pestre Árva megyei jószágáról, Hajnóczy megmutatta neki a Szabadság és
Egyenlőség Társaságának kátéját, de azzal kapta vissza, hogy tájékozódásra jó, közelebbről
foglalkozni nem érdemes vele. Abaffyt a jakobinusokkal együtt elfogták ugyan, de bizonyíté
kok hiányában felmentették. Sokat szerepel a perben a Vox clamantis in deserto c. egyház4
ellenes latin verse, amelyet 1794 tavaszán írt, és a Hétszemélyes Tábla hóhérral égettetett el.
4. Benda Kálmán a tájékoztatásul szolgáló francia eredeti mellett a magyar jakobinu
soktól négy Marseillaise-forditást közöl, sorrendben egy latint, egy németet, a Verseghy-féle
magyart és egy szlovákot. A latin és német változatnak Hajnóczy papírjai között fogalmazványjellegű kézirata maradt. A két szöveg tartalmilag olyan hű tükörképe egymásnak, amennyire
csak a nyelvek különbözősége megengedi. Közös vonásuk még, hogy a korábbi nézettől elté
rően egyik sem vers: sem ritmusuk, sem szabályos rímelésük nincsen, és emiatt egyik sem
tekinthető másnak, mint verssornyi szakaszokra tördelt prózának. Keletkezésüknek okát
keresve csak arra lehet gondolni, hogy mind a latin, mind a német szöveg egy harmadik nyel
ven írott vers hevenyében készült nyersfordítása. A harmadik nyelvű verses változat sem az
eredeti francia, sem Verseghy magyar szövege nem lehet a tartalmi eltérések miatt; a latin és
német nyersfordítások híven követik viszont a jól megverselt, énekelhető szlovák Marseillaise-t.
Nyilvánvaló tehát, hogy mindkettő ebből készült, és ezek szerint a szlovák nyelvű fordítás
tekinthető a magyarországi jakobinusok ősszövegének.
5. A szlovák vers csak távolról követi, az adott körülményekhez alkalmazza a francia
eredetit, a fordítási módszer szempontjából tehát imitatio. Abban megegyezik a franciával,
hogy erőteljes harci dal; eltér tőle azonban, hogy a külső ellenséget az idegen kormányhata
lom zsoldosaival azonosítja, Colloredo kabineti miniszter, Pálffy Károly kancellár, valamint
Lányi József kancelláriai tanácsos személyében néven nevezi a legfőbb ellenségeket, és igen
erőteljes kifejezésekkel támad a klérus és a nemesség ellen: pusztuljon a gőgös nemesség,
vesszen az átkozott papi uralom. Politikai célja annyira megegyezik a Szabadság és Egyenlőség
Társaságának kátéjában kifejtettekkel, hogy nem is tekinthető másnak, mint e szervezet szá
mára írott dalnak, a hazai jakobinus-mozgalom legradikálisabb költői megnyilatkozásának.
A megírás időpontjának meghatározására az egyik támpontot Martinovics vallomása
szolgáltatja, aki 1794 májusában járt utoljára Magyarországon. Amikor egyik kihallgatása
alkalmával megkérdezték tőle, hogy ismeri-e a magyar Marseillaise-forditást, kereken kijelen
tette, hogy nem is hallott ilyesmiről. A tagadó válasz olyan meggyőző lehetett, hogy a témát a
további eljárás során a vizsgálat vezetői elő sem hozták. A másik következtetésekre lehető^
séget adó dátum Verseghy előadása nyomán július második fele, amikor a költő nyersfordítá
sokat kapott Hajnóczytól. Döntő jelentőségű, hogy ez az esemény pontosan egybeesik Abaffy
Ferenc Pestre érkezésével, aki kapcsolatban állt Hajnóczyval, és ő írta le a szlovák szöveg
latinnyelvű nyersfordítását. A felderíthető körülmények között és a személyek közelebbi isme
retében nagyon valószínűnek látszik, hogy a szlovák fordítást Abaffy hozta magával,.és felte
hető, hogy azt vagy saját maga, vagy környezetének valamelyik szlovák tagja írta. A szöveg
nyilvánvalóan megnyerte Hajnóczy tetszését, aki azonnal felismerte mozgalmi jelentőségét is.
Visszatartotta tehát az eredetit, s a latin és német nyersfordítások közvetítésével az egész
országra kiterjedő jakobinus propaganda céljára akarta felhasználni. A terjesztés feladatát
természetesen magára vállalta.
6. Verseghy magvar fordításának szövegéből kétségtelenül megállapítható, hogy a költő
ismerte a szlovák Marseillaise-t. Minthogy pedig szlovákul nem tudott, és maga vallotta, hogy
Hajnóczytól latin és német nyersfordításokat kapott, nyilvánvalóan ezekből ismerte meg az
ősszöveget. Bizonyosan előtte feküdt ezenkívül a francia eredeti is, mert a magyar szöveg a
szíováktól az utolsó strófában az eredeti irányában kanyarodik el. Azt a Szentmarjaytól szár
mazó „rhythmicus" magyar szöveget, amit a költő saját állítása szerint énekelhetővé tett, nem
ismerjük. Alapos a gyanú, hogy nem is létezett, mert a Verseghy-fordítás közelebbi vizsgálata
után minden további közvetítés feltételezése felesleges.
Hajnóczy nemcsak azt kívánta meg a fordítótól, hogy az új magyar szöveg énekelhető
legyen, vagyis mozgalmi dalként lehessen terjeszteni, hanem — mint említettük — tartalmi
kikötései is voltak, mégpedig olyanok, amelyek eléggé különöseknek hangzanak. Miért avat
kozott bele a szóhasználatba a magyarul soha nem író Hajnóczy egy elismert költővel szemben,
és miért kellett a hazai körülményeket figyelembe venni, amikor a szlovák interpretátor már
amúgyis megtette?
* A vers az egykorú másolatok szerint a Marseillaise dallamára ment. A sorok szótagszáma azonban
(8, 7, 8, 7 stb.) nem egyezik Verseghy fordításáéval (9, 8, 9, 8 stb.).
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Az elavult „leventa" szót az 1790-es ellenzéki nemesség egyik legnépszerűbb írója,
Dugonics András újította fel Pray György és Cornides Dániel nyomán az Etelkában.5 Előfor
dulásának adatai és Dugonics személye egyformán bizonyítják, hogy az új életre keltett szó a
XVIII. század végének nyelvi tudatában a nemesi ellenálláshoz és hun-szkíta harci dicsőséghez
kapcsolódott; nyilvánvalóan ezt a képzetkört kellett jelölnie a Marse/Z/űíse-fordításban.
Verseghynek személy szerint nem tetszett; vallomásában is feltehetőleg azért tért ki rá, mert
elvileg ellensége volt az elavult szavak felújításának. Meggyőződése ellenére is engedett azon
ban barátjának, mint ahogy helyt adott kívánságának a magyarokra alkalmazását illetőleg. E
„magyarokon" Hajnóczy és Verseghy a plebejus szlovák fordítóval szemben az újonnan fel
kapott „leventa" szóval büszkélkedő nemességet értették, s a költő az új fordításból tel
jesen kihagyva a nemesség és a klérus elleni támadásokat, művét a kiváltságos rend gondol
kodása szerint szerkesztette meg: a 3. versszakban a. kitüntetésekért hazájukat eladó „béres
árulök"-ról írt, a 4-ben a dicsőségre vágyó nemeseknek azzal hízelgett, hogy ők döntik meg
örökre a tirannust, az 5. a mintaképpel szemben azt részletezi, hogy meg kell bocsátani ember
társainknak, akiket magukhoz csábítottak a despoták. A három gyűlöletes név elhagyása nem
Verseghy változtatásának látszik. Már a német nyelvfordítás egyik szövegvariánsa tágabb
értelmű sorokkal helyettesítette azokat, és kiiktatásuk talán annak a politikai — és költői —
meggondolásnak az eredménye, hogy egy mozgalmi dalnak általános érdekűnek kell lennie.
Ha a szlovák fordítás a Szabadság és Egyenlőség Társaságához áll közel, a magyar a
Reformátorok kátéjának politikáját képviseli, amelyben bőven tárgyaltatnak a nemesi sérel
mek és a bécsi kabinet abszolutista politikája. Hajnóczy nyilvánvalóan a magyar anyanyelvű
nemesi közönség szemmeltartását kívánta, mikor azt kérte a fordítótól, hogy „magyarokhoz
alkalmazza" művét.
Nem lehet kétséges ezek után, hogy a magyar Marseillaise a jakobinus-mozgalom érde
kében, nagyon pontosan meghatározott politikai célból készült; Hajnóczy hatásos propaganda
eszközt látott benne, és valószínűleg igaz Verseghy mentegetődzése, hogy nem ő, hanem
Hajnóczy terjesztette el a szöveget. Aligha lehet továbbá vitás, hogy a szervezkedő jakobinu
sok között Verseghy magára vállalta a mozgalom magyar költőjének szerepét; az a tény pedig,
hogy a meglevő Marseülaise-fordítAst nemesi ízlés szerint átírta, világos tájékozottságról, a
jakobinus politikai cél tudatos vállalásáról tanúskodik. Ha Batsányit az első magyar politikai
költőnek nevezhetjük, nem túlzás talán a Marseülaise-fordítás körülményeit ismerve Verseghyt
a hazai jakobinus-mozgalom magyar költőjének címével felruházni, aki annak idején a zágrábi
szabadságfára kitűzött horvát vers lefordítását is elvállalta. 7. Verseghy Marseillaise-éből mindeddig csak másolatokat ismertünk. íráskép alapján
a költő saját írásának egyedül a Spissich János zalai alispán iratai között talált kottás szöveg
lenne tekinthető, amelyik a költő egyik nyelvi sajátságát (kardodöt lántzodot stb.) is híven
őrzi; súlyos érv azonban a kézirat'hitelessége ellen, hogy helyesírása jottista (Ébredj stb.), s ez
éles ellentétben áll Verseghy elveivel. Benda Kálmán kritikai szövege sem hiteles, mert a
Verseghy vallomásában kifogásolt egyik sor a helytelenített alakban fordul elő benne (III. 8).
Van pedig ilyen, csakhogy a meghurcolt költő rejtjelezve bujtatta el az éberen figyelő rendőr
ség szeme elől.
Az Országos Széchényi Könyvtár hírlaptárában Kármán József (/rámájából (III. kötet)
előkerült egy kézírásos bejegyzésekkel teleírt példány, amelyről egy másik, hasonlóképpen
„preparált" nyomtatvány segítségével (Verseghy: Mi a' poézis? Buda 1793) sikerült megálla
pítani, hogy Verseghy kezének nyomát viseli, és megjárta a költővel a börtönt. A kötetben
levő költeményeket Gálos Rezső tette közzé
az Irodalomtörténeti Közlemények 1939-i évfolya
mában két pornográf darab kivételével.6 Gálos figyelmét elkerülte annak idején, hogy a 39.
laptól a 230-ig Verseghy egyes betűk fölé pontot tett, néhol teljesen érthetetlenül betűket,
írásjeleket szúrt a nyomtatott szövegbe. Ha már most a megjelölt betűket és jeleket egymás
mellé rakjuk, értelmes szöveget kapunk: a 39—86. lapokon a magyar Marseillaise áll, utána
nyomdafestéket nem tűrő versek következnek (Az első Egyesülés, A dalaj láma, Sírvefs!
Jutka]), majd újból egy Marseillaise-változat következik (186—230).
Verseghy nyilvánvalóan a leginkább elrejtendő szövegeket bujtatta el. Az egyik por
nográfvers— egy másikkal a Soror Formóza cíművel — szépen olvasható kézírással is meg
található a kötetben; a Marseillaise-t azonban, úgy látszik, soha nem írta le többet a
bebörtönzött jakobinus. A rejtjelezett szöveg a megörökítés módjánál fogva nem egyenértékű
egy folyamatos kézírással készült másolattal. Nem lehetett gondot viselni a kis- és nagybetűk
5

G O M B O C Z ZOLTÁN: Levente. MNy. X I I . (1916) 305—310.

* J o ó . T I B O R : Ismeretlen Verseghy-kézirat az Országos Széchényi Könyvtárban. MKsz 1938. 72—73.
— Jelzete: Oct. Hung. 994..A közlésből kimaradtak Az első Eggyesülés és a Soror Formóza címűek. Az elsőről
megállapította Gálos, hogy A Frigykötés c. ismert vers bővített változata. (Császár—Madarász kiadás, 106 —
107.). A kisebb versek az említett évfolyamban találhatók, (156 — 158) az Érzékeny gondolatok az emberi
nemzetről c. hosszú tanítóköltemény ugyancsak Gálos közlésében jelent meg. ( I t K . 1941.71—82, 170 — 180.).
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jelölésére, a magánhangzók hosszúságának vagy rövidségének feltűntetésére, az aposztrófokra
és a sorok elosztására. A hiányokat tehát az új közlésben pótolni kellett: a szöveget strófákba
tördeltük, a mondatkezdő nagybetűket kiemeltük, az ékezeteket kitettük. A hazai jakobinu
sok magyarnyelvű mozgalmi dalának szövege az említett beavatkozások után ez lesz.:
1. Ébredgy hazánknak bajnok népe,
ragadd ki hires kardodot!
Nevednek esküdtt ellensége,
dühödve hozza íántzodot!
A vérszopó tirannus fajzat,
mellyedre szögzi fegyverét,
s véredbe mártya rút kezét,
hogy szolgaságra hurtzolhasson !
Fegyverre bajnokok!
leventa rajzatok!
:
Rontsunk, e vérszomjakra,
szabdallyuk halmokra!
2. A zsoldos martalékok nyája,
ordítva habzik ellenünk,
halált visítgat trombitája,
remeg szavára életünk;
szerelmes asszonytársainkot
örök bilintsbe kergeti,
honunkot földig égeti,
s pallosra hánnya magzatinkot!
3. E szívtelen rabok dagállyá,
győzhessen eggy nagy nemzetet?
Az emberjusnak kentt nadállya,
igázzon férjfiszíveket?
Tsordája béres árulóknak
melly kész eladni a hazát,

hogy hordozhasson pántlikát,
just szabjon a szabad magyarnak?
4. Reszkess, lator tirannus pára,
jutalmad napja érkezik,
fejedre száll a vérnek ára,
melly érted ingyen öntetik,
tanátsnokidnak dőre pártya
önnkint koholíya vesztedet,
magyar lessz, aki fényedet
örök homállyal elboríttya!
5. Öld bajnok a. gaz despotákot,
kik embervérben fördenek,
s kik megtapodván jussainkot,
lopott bíborban fénylenek,
de szánd meg embertársainkot,
kiket magokhoz tsaltanak,
vagy máskint arra bírtanak
hogy ostromollyák honnyainkot.
6. Édes hazánknak szent szerelme,
segítsd vitézink karjait,
szabadság kedves istensége,
törd öszve népünk látzait,
küldgyétek ütköző tsatánkhoz
a győzedelmek angyalát,
hadd űzze a gaz despotát
pokolnak kormos ajtajához !!!

8. Verseghyt az uralkodói kegyelem kihirdetése után öt társával együtt — köztük
Szentjóbi Szabóval és Batsányival — Kufsteinbe szállították. Egy év múlva a tiroli vár a fran
ciák katonai sikerei miatt veszélyes helynek bizonyult és az-uralkodó rendeletére szeptember
2-án négylovas kocsikon biztonságosabb helyre, a Grác melletti Schlossbergbe szállították a
foglyokat. Napóleon lombardiai győzelmei után azonban ez a hely sem látszott megfelelőnek, s a
költőt 1797 áprilisában a brünni Spielbergbe vitték tovább. Itt kapott újból könyveket, papírt,
írószereket, s az Uránia lapszéleit és sorközeit nem használta többé munkáinak megörökítésére.
Hogy fogságának idején az 1795—97-es évek politikai eseményeit milyen részletesen
ismerte, nem tudjuk. A francia győzelmekről mindenesetre értesült, hiszen ezek miatt került
újabb börtönökbe. Gondolkodásának alakulásáról híven tájékoztat az Uránia-kötet. A költő,
aki önvédelmében — Batsányihoz hasonlóan — hangoztatta, hogy Magyarországon a fran
ciához hasonló forradalmat lehetetlennek tart, 1795—97-ben nagy figyelemmel mélyedt el
Herder történetfilozófiájának tanulmányozásában. A korai Herder-hatás legterjedelmesebb
emléke, az Érzékeny gondolatok az emberi
nemzetrőt c. hexameteres költemény, éppen az Urániá
ban maradt meg az utókor számára.7
Verseghy sorsának és gondolkodásának változása híven tükröződik az új Marseillaisefordításban. Az újabb szöveg ugyanis a túlnyomó egyezések mellett fontos helyeken lényege
sen különbözik a jakobinus mozgalom számára írott fordítástól. Hiányzik belőle mindenekelőtt
7
CSÁSZÁR ELEMÉR: Verseghy Ferencz élete és művei. Bp. 1903. 154 — 167. — SZAUDER JÓZSEF:
Verseghy és Herder. F K 1958. és A romantika utján, Bp. 1961. 142 — 162. — Batsányi egy magyarországi
forradalmi megmozdulás kilátásairól a nádorhoz intézett iratában 1793-ban írt (Összes művei II. Bp. 1960.
291—292.): Dann wäre wohl kaum ein unglücklicheres Land auf der Erde, . . .-als wenn in der ungarischen
Monarchie eine Revolution ausbrechen sollte; — hier, wo noch eine so grosse Ungleichförmigkeit, ein so grosser
Unterschied in den Völkerschaften, in ihren Sprachen, Religionen, der Erziehung und den damit einge
sogenen gehässigen Vorurteilen und Gesinnungen ist, wo die so verschiedenen Absichten und Interessen so
sehr durch einander kreuzen . . ." Verseghy a Martinovics-per folyamán beadott írásbeli vallomásában és
önvédelmében nyilatkozott a forradalom hazai lehetőségeiről. ( B E N D Á : i. m. II. 317, 620.) Mindkettő teljesen
azonos értelmű, de az első bővebb: „In Hungária . . . omnem hujusmodi revolutionem non tantum morailter
inhumanam, sed etiam cumprimis propter diversarum nationum et religionum mixtúrám physice impossibilem
esse, constanter adseverari". Verseghy valószínűleg ismerte Batsányi iratát.
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a Verseghynek nem tetsző „leventa" szó, s vele tűnt el a korábbi változat néhány más tipikusan
nemesi frázisa. Az új Marseillaise harci dal maradt ugyan, de az első sor nem „hazánknak
bajnok népé"-t, vagyis a harcias hagyományokat ápoló nemességet hívja csatába, hanem a
nemzet „ép felségé"-t; a tirannus a „szabad magyar" helyett a „legázolt jóknak" szab tör
vényt; az idegen zsoldoshad sem egy „nagy nemzet", hanem „bajnok népek" ellen harcol;
— ugyanakkor változatlanok azok a sorok, amelyek szerint magyar lesz, aki a tirannus fényét
„örök homályra változtattya". A költő képzeletében élő háború ezek szerint nem nemesi fel
kelés, hanem franciákkal szövetkezett „jók" harca a zsarnokság ellen, amelyben persze szabad
tér nyílik a magyar hadi virtus csillogtatására is. A „jók" teljesen új fogalma az utolsó strófa
első sorában is előbukkan, mégpedig az „emberség"-gel kapcsolatban. A humanitás Herder
történetfilozófiájából került át Verseghyhez. Értelmét a magyar költő az Érzékeny gondolatok
ban a következőképpen fogalmazta meg:
az örök szerző csak azért képezte az embert
olly szabad állatnak, melly lelki tökélleti által
emberi voltának bérczére kiszállani tudgyorí,
vagy lemerülhessen zabolátlan kénynek eredvén <
a' szomorú szükséghez igáltt barmoknak ügyére;
hogy mennybűi szakadott erejével hasznosan élvén,
's tisztye szerint szabadon járván deli nemzete' úttyát,
majd ha nemes czéllyát emberségének eléri,
érdemiben lelhessen okot zavaratlan örömre.
A „jók" az emberség „jobb" részének képviselői, akik eszükkel átlátják és érzelmileg átélik az
emberi nem nagy céjját; ellenfeleik, a „gonosz elmék", elnyomják őket és szenvedniök kell, de
nem kétséges, hogy Herder evolúció-tanának és ennek nyomán Verseghy meggyőződésének
megfelelően végül diadalmaskodni fognak.
A második Marseillaise-íordítás költőileg gondosabban kidolgozott az elsőnél. A „bilintsbe fűzgeti" jobb kifejezés pl. mint a „bilintsbe kergeti"; az elnyomó hatalom „apródgyainak"
„szolgálattya" világosabb és tömörebb, mint a tanácsnokok pártjának említése; különösen
szerencsés az újjáalakított 5. versszak néhány sora, ahol a kímélendő „embertársak" névvel a
bottal fegyelmezett reguláris hadsereg közkatonáit illeti a költő stb.
Verseghy második Marsez'/to'se-fordításának szövege — az elsőnél említett beavatkozá
sok után — a következő:
1. Ébredgy hazánknak ép felsége,
ragadd ki híres kardodot.
Nevednek esküdtt ellensége
dühödve hozza lántzodot.
A vérszopóknak vak dandára
mellyedre szögzi fegyverét,
véredben mossa rút kezét,'
hogy elhurtzollyon tsuf igára.
Szablyákot, bajnokok!
szablyákot rántsatok!
Rontsunk e mord barmokra,
szab dallyuk halmokra.
2. A zsoldos martalékok nyája
ordítva habzik ellenünk.
Halált visítgat trombitája,
remeg szavára életünk."
Szerelmes asszonytársainkot
örök bilintsre fűzgeti,
javunkot földig égeti,
pallosra hánnya magzatinkot.
3. E szívtelen rabok dagállyá
győzhessen bajnok népeket?
Az emberjusnak kentt nadállya
igázzon férjfiszíveket?
Tsordája bérlett árulóknak,
melly kész eladni a hazát,
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hogy hordozhasson pántlikát,
just szabjon a legázoltt jóknak?
4. Reszkess lator tirannus pára!
jutalmad napja érkezik.
Fejedre száll a vérnek ára,
melly érted ingyen öntetik!
Apródgyaidnak szolgálattya
meg nem gátollya vesztedet,
"magyar lessz aki fényedet
örök homályra változtattya!
5. Öld bajnok rút bitanglóikat,
kik embervérben fürdenek,
s kik megtapodván jussainkot,
lopott bíborban fénylenek.
De szánd meg embertársainkot
kiket magokhoz tsaltanak,
vagy bottal arra birtanak,
hogy víni merjék táborinkot.
6. Emberség! jóknak fő szentsége,
törd öszve népünk lántzait!
Szabadság! szívünk istensége !
segítsd vitézink karjait!
Küldgyétek a magyar tsatához
a győzedelmek angyalát
hadd űzze a sok despotát
pokolnak kormos ajtajához!!

A magyar jakobinusok Marse/Maz's£-fordításainak, összehasonlításából tehát az derül
ki, hogy első szövegük a Szabadság és Egyenlőség Társasága kátéjának szellemében szlovákul
készült. Hajnóczy kívánságára ezt a változatot dolgozta át Verseghy Ferenc a Reformátorok
Társaságának szellemében a magyar nemesség számára. A költő ezzel a művével (és a zágrábi
szabadságfára tűzött horvát vers elveszett fordításával) kiérdemli a hazai jakobinus-mozgalom
magyar költőjének címét. Verseghy fogságának idején, valószínűleg 1796—97-ben még egyszer
lefordította a Marseillaise-t. Az ekkori változaton Herder történetfilozófiájának hatása lát
szik, a magyar hadsereg pedig a katonai események hatására francia szövetségben harcol
benne a „bajnok népek" oldalán Európa „tirannusai" ellen.

Kókay György
KAZINCZY FERENC KIADATLAN LEVELEI ÉS RÁT-ÉLETRAJZA
Az alábbiakban Kazinczy három kiadatlan írását közöljük: két levelét, amelyek közül
az egyiket 1786-ban Barczafalvi Szabó Dávidhoz,1 a másikat pedig 1791-ben a kassai városi
tanácshoz írt; és egy rövid életrajzot, amelyet Rát Mátyásról készített, valószínűleg 1810-ben.
Az első levél megjelent a Magyar Hírmondó 1786. november 25-i számában, a második pedig
kéziratban a kassai városi levéltár tulajdonában van.2 Egyik sem található meg a Váczy-féle
kiadásban, de hiányzanak mindkét pótkötetből is. Hasonlóképpen nem szerepel3 a Rát-életrajz
sem a Kazinczy által írt életrajzok gyűjteményében, a Magyar Pantheonban ; ezt az OSzK
tulajdonában levő kéziratból adjuk közre.
1A Magyar Hírmondó 1786. november 25-t számában, Hazai történetek cím alatt, az
újság első lapján a következőket olvashatjuk: „Valamint minden mások' kissebbségére őlylykor őlylykor hozzám kűídettetni szokott leveleket nagyon szorgalmatosan ki szoktam zárni
hírmondó leveleimből, úgymint a'melylyek éppen nem arra valók, hogy a' mások között való
haragot s ellenkezéseket hordják széljel: úgy ellenben semmit se tselekszem örömestebb, mint ha valamelly érdemes Hazafinak jó hire' neve' helyre állításában valamit tehetek,
úgymint a'ki nagyon tudom betsdlni s tisztelni mind azokat a'kik Hazájoknak egygy vagy
más részben lehető bóldogításában fáradoznak. Bizonyosan tudván azért, hogy egygy érdemes
Hazafinak jó híre, igen kedves dolog, a' jó Hazafiak előtt; imé ide teszem azon levelet, melylyet
Kassa vidékéről vettem ama' Tisztelendő s Tudós Profeszszor Baróthi Szabó Dávid
Űr' verseiről tett ítéletre nézve. Az, é'képpen van:
A lap szerkesztőjének — aki ekkor Barczafalvi Szabó Dávid volt — bevezető sorai után
következik Kazinczy levelének a közlése. A levél első, Baróti Szabó Dáviddal kapcsolatos
részét szószerint, a második felét csak kivonatosan közli, a következőképen:
„Én (K- F.) Szabót, minekelőtte láttam volna,.tiszteltem. Első látásunk, időnknek
külömbbsége mellett is, barátokká tett, s a' Poézis és Haza szeretet, melyly mind kettőnkben
forrott, egygyüvé olvasztott. Szerentsémnekis tartom azt, hogy Hazámnak egygy elfelejthetetlen Poétáját barátomnak nevezhetem. Tudom ugyan, hogy Ő némelylyeknek nem tetszik, és
hogy a' nagyobb rész siket szépségeinek érzésére: de nem óhajtotta Ó soha ennek a' résznek
javallását. A Leoninusi pattogás, játékosan tsiklándoztatja a' tanulatlan füleket: de szenvedhetetlen azok előtt, a'kik férjfiúi Dis-hármoniához szoktak a' Görögök' s Rómaiak' verseiben.
Docti, rationem artis intelligunt; indocti, voluptatem, azt mondja Quintilianus. Szabó, Rágal
mazóinak számoktól, bár akármenynyin légyenek, nem fog elrettennijérzi önnön érdemét: és
ha ezen kívül más bátorításra lenne
szüksége: Hazánknak két szent Öregjei, B. Ráday és B.
Orczy néki vigasztalására lesznek.4 Hogy minden darabjai a tökélletességnek leg felsőbb grá1
Az újságban közölt levél nem tünteti fel sem a címzett nevét, sem pedig megírása dátumát. Mint
hogy azonban ebben az időben, 1786. jún. 21-től december végéig, minden kétséget kizáróan Barczafalvi
Szabó Dávid volt a Magyar Hírmondó szerkesztője, bizonyosnak vehető, hogy Kazinczy neki irta a levelet.
A november
25-i számban közölt levél megírási dátumát kb. november közepe tájára tehetjük.
2
Mestsky, archív, Koäice. Magistrat 1791/138.
3
KAZINCZY FERENC: Magyar Pantheon. Életrajzok és életrajzi jegyzetek. Kiad. ABAEI LAJOS. Bp.
[é. n.] (Nemzeti
Könyvtár 36.)
1
Orczy Lőrinc 1786. november 1-én kelt, Kazinczyhoz írt levelében említette, hogy megkapta Baróti
Szabó verseit, és kérte Kazinczyt: „Köszönnye meg nevemmei." (KazLev I. 116.); Id. Ráday Gedeon pedig
1786. nov. 23-i levelében írta Kazinczynak: „Igen kedvessen fogom venni, ha az Ur Tisztelendő Szabó Dávidot
nevemmel köszönteni nem terheltetik. Kihez, hogy valóságos Tisztelettel viseltetem, nem tsak Vaniére fordíttása, és egyéb szép munkai adtak nékem alkalmatosságot, hanem hogy sok dolgokban, gondolkozásaink
módgyában is meg edgyezünk . . . " {KazLev I, 119.)
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dúsát érték el; én azt nem vitatom: de Ő az, a'ki (a'mint ezt Hazánk' leg kedvesebb Poétája,,
gróf Teleky József, hozzá küldött kéz írásával bizonyítja) a magyar Parnaszszuson5 szerentsés
bátorsággal újj utat vert; és ha vágynak is olylyas darabok Vers Koszorújában, melylyek
szorgalmatosabb jobbítást, vagy éppen kivetést érdemlenének (a' milylyen a' Thétis és Bakhus'
versengése, melylyet másnak kedvéért fordított); vagyon ellenben egygy Komáromi föld
indulás, egy Bátorkeszi szőllőbe való menetel, melyly, akár az elme' játékát, s elfáradhatatlan
tüzét, akár a magyarságot, akár a' képzelődést, akár a' versificátiót tekinted benne, mindég
tsudállására ragad. Tsudálkozni lehet némeiylyek' vakmerőségén, kik irigységből, tudatlan
ostobaságból vagy talán tsak pajkosságból is, egygy ilylyen érdemes megélemedett Hazafit
boszszantani mernek. Ez7 előtt 9 esztendővel jöttek ki versei6 s némelyly darabja a' hírmondó
levélbe is belé volt téve: hallgatott minden, senki se vetette hibáit szemére; s most támad fel
ellene némelyly titkos képű elme, minekutánna versei újjobban láttak világosságot, s mintegygy
ellepték a' Hazát. — Ki mutatni, fel fedezni a fogyatkozásokat, nem tsak szabad, hanem
kötelesség is: de ennek palástja alatt az igaz érdemet nevetségessé tenni ölyly vakmerőség,
a'melyly gyalázatot von elkövetőjére. A Haza' és a Tudományok' szeretete, egygyüvé szokta
forrasztani a' szíveket: nem érzette egygyikét is, a'ki az én Szabóm nyugodalmát szidalma
által akarta félbe szakasztani, azt a nyájas öreget, a'ki hoszszas fáradozási után tsendességben
készül enyészetéhez. Motfka az a' Társaságnak, aki őtet illeti."
Ennyit idéz a levélből az újság szerkesztője és ezt fűzi hozzá: „Bizony egygyszersmind
ezen tudósító Tudós Űr is ditséretet érdemel minden igaz Hazafitól, hogy az érdemnek így
fogja pártját!" Majd közli, de ezúttal már nem idézőjelben, a levél második részét:
„Azon levél, még ezeket írja. — 1. Abaújj Vármegye nagy serénységgel dolgozik az
Ország utakon. Az út Kassától fogva Hidas Németig egyenes líneában fog menni, a'hol a'
Hernádon keresztül nagy híd és magas töltések, vágynak; onnan pedig Szántó felé mégyen a'
Posta úton. Már jó darab elkészült 2 hónap alatt. A' fejedelem ezen keresztül menvén, azt
mondotta, hogy jobb utakon (ide értvén még a' külső Országiakat is) sehol se járt, mint a'
milylyenek a' Lengyel Országi újj utak; a most készülő Magyar Országiakat pedig azoknál is
jobbaknak mondotta. Innen, ezeknek megszemlélésekre s a' tsinálás' módjának megtanulására,
nem tsak a' Magyar, hanem a' Horváth Országi Vármegyék is, bizonyos embereket küldöttek
ide, hogy az utak nállok is azon móddal készíttethessenek. — 1. [valószínűleg sajtóhiba "2".
helyett.] A' közelebbi Debreceni Vásárról haza felé tértt egyegynéhány Sáros Vármegyei
Szekeresek, a'mint megháltak egygy pusztán, észre vették, hogy valami betyárok lovokat
ellopni igyekeznek. Meglesték hát, s rajta kapták őket. Mit tsináljunk vélek? kérdé az egygyik
Tót. Vigyük a' V. Ispányhoz, felele a' másik. Az, haszontalan ! monda a harmadik; ott 30-at
40-et vágnak rajok, s eleresztik. Törjük hát öszsze minden tagját, monda ismét egygy. Az is
haszontalan ! monda az elsőbb; sokára tsak ugyan kigyógyítja a' borbély, s megint kárba ejte
nek valami szegény utast. Végre hát azt végezték, hogy a szemeiket szúrják ki, úgy osztán
vakon tsak nem lophatnak. így ereszték el Őket szabadon virradttáig szemeiket kitolván." •
A fentiekben közölt levél első, Barczafalvi által is idézőjelben közölt része, amely Baróti
Szabó Dávid költészetével illetve annak bírálóival foglalkozik, kétségkívül Kazinczy irása.
Ezt bizonyítja az újság szerkesztőjének az a zárójeles közbeszúrása, amely szerint „(K. F.)" a
levél szerzője, és az a megjegyzése, hogy a „Kassa vidékéről" érkezett a levél. Szinnyei, aki
említést tesz Kazinczy ezen írásáról, de néni a levelek, hanem a cikkek között sorolja fel,
szintén neki tulajdonítja.8 (Hogy valóban levélről van szó, bizonyítja Barczafalvi bevezetése és
idéző-eljárása. Még 1784-ben, amikor elsőízben kezdte szerkeszteni a Magyar Hírmondót,
megígérte, hogy
a hozzá küldött leveleket „nem tsak rövid Summáson, hanem szóról szóra is"
fogja közölni.9 Ezúttal úgy látszik példát mutatott mind a két eljárási módra, de a levél első
részét kétségkívül szórói-szóra közölte.)
De a levél első részének tartalma is kétségkívül Kazinczyra vall; arra a Kazinczyra,
aki egész élete folyamán tisztelettel nyilatkozott Barótiról, noha költészete izlésirányát több
ször is birálta. Baróti első verseskötetét, miként későbbi visszaemlékezéseiben, ezúttal is főleg
azért dicsérte, mert hiányoztak belőle, „a leoninusi pattogások", a „koccanok". E levelet pon
tosabban Baróti Szabó 1786-ban, Vers-Koszorú címmel megjelent verseskötetének birálói ellen
írta Kazinczy.10 Nem azért, mintha a kritika szükségességét és jogosultságát akarta volna,
kétségbevonni, hanem azt a módot rosszalta, amellyel Barótit támadták: irigységből nevet
ségessé téve őt, igazi érdemeit sem ismervén el. Figyelemreméltó még Kazinczy levelében, tiogy
míg máshol csak általában beszélt Baróti néhány „gyönyörű helyéről", ezúttal néhány versét
5

1782.
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BARÓTI SZABÓ D Í V I D : Vers-Koszorú.

Kassa

1786.

' BARÓTI SZABÓ DÁVID: Uj mértékre vett külörnb' verseknek három könyvei. Kassa 1777.
' M H 1781. febr. 7. 8 1 - 8 3 . , 1782. aug. 14. 4 9 9 - 5 0 0 . , 1782. okt. 23. 6 5 5 - 6 5 6 . , 1782. dec. 11. 764.,
dec. 18. 778.
• Magyar írók élete és munkái. V. 1272.
• MH 1784. máj. 15. 312.
10
Valószínűleg Rájnisra, Révaira, Horváth Ádámra céloz, akik Baróti Szabó legélesebb bírálói voltak.

is megemlíti, amelyek az „elme játéka", az „elfáradhatatlan tüz", a „magyarság",
a „képzelődés", és a „versificatio" szempontjából egyaránt csodálatraméltóak.11
Ami a levél állítólagos második részét illeti, amelyet Barczafalvi már nem idézve, hanem
valószínűleg átírva, talán rövidítve tett közzé lapjában, a szerkesztő megjegyzése alapján,
szintén Kazinczytól származónak kellene tartanunk. Itt azonban már sem a tartalom, sem
pedig az átírt szöveg stílusa nem erősíti meg azt, hogy Barczafalvi e kijelentése: „Azon levél
még ezeket írja" — úgy értelmezendő-e, hogy: Kazinczy leveléről van itt is szó. Esetleg fel
tételezhető az is, hogy egy levélben több tudósítótól is érkezett anyag. Amennyiben e tudósí
tások is Kazinczytól származtak volna, azt bizonyítanák, hogy Kazinczy nem csak irodalmi
jellegű, hanem egyéb hírekkel is felkereste az újságokat.
2.

A másik kiadatlan levelet Kazinczy 1791. január 12-én írta AIsó-Regmeczen a kassai
városi tanácshoz. A latin nyelvű levél szövege a következő„Amplissimi Magistratur,
Domini singulariter colendissimi!
Professor Delineationis apud Scholam Normalem Regiam hujatem Dominus Erasmus
Schrőtt in porrecta mihi Relatione Domini Caroli Dietenhofer Directoris ejusdem Scholae,
insinuat a Praedecessore suo Admodum Rev. Patre Christophoro Simay 6. Tomos Architecturae Civilis Pentheri in fol. cum delineationibus aeri incisis in fi. 20 ea sub spe, quod Amplissimus Magistratus expensas has in emolumentum Juventutis tendentes, non difficultabit, erga
recepisse transumsisse; atque me interpellavit, ut exsolutionem hujus summae apud Amplissimum hunc Magistratum sollicitare vellem..
Facio ego hoc tanto qvidem alacrius, qvod praeterqvam qvod opus hoc, in arte hac
classicum, ad progressum Juventutis omnino utile et necessarium főre noverim, Munificentiae
Ampliss. Magistratus, qva Museum hoc ditare intendit, nova indicia per Dnum Directorem
mihi indicata cum voluptate cernam: atqve ita plena cum fiducia rogo Eundem Amplissimum
Magistratum, ut intuitu exsolvendorum horum 20. florenos idonea disponere dignetur. Qui
caeterum aestimatis favoribus commendatus persisto. Also-Regmetz, d. 12. Jan. 1791.
Servus obligavissimus, obseqventissimus:
Franciscus Kazinczy"
A levél címzése:
„Amplissimo Magistratui Liberae, Regiaeqve Civitatis Cassoviensis. Dominis singuiariter
colendissimis, Cassoviae."
A levél hátlapján a magisztrátus valamelyik tagja a" következőket jegyezte fel:
„Num in qvaestione positi 6 „Architecturae Civilis" Tomi pro Juventutis Institutione
necessarü sint? Qnosi Dni Franciscus Krausz et Antonius Svajczer Senatores cognoscent, et
Relationem faciant. Ex Sessione Magrati Cassoviae die 21 Januarii 1791 celebrata."
E levélben tehát Schrött Erazmus kassai rajztanár kérését tolmácsolta Kazinczy a
városi tanácshoz. Ebben azt kérték a magisztrátustól, hogy miután Schrött — aki egyébként
Simái Kristóf utóda volt a kassai nemzeti iskolában — elődétől átvette Penther „Architectura
civilis" című hát-kötetes művét 20 forintért, abban a reményben, hogy.a város azt a tanuló
ifjúság számára megveszi, térítsék meg neki az összeget. Kazinczy e levelére röviden hivatko
zott már ifj. 12
Kemény Lajos is Simái Kristóf életéhez c. kis közleményében, de a levelet magát
nem közölte.
Kazinczy harmadik kiadatlan írását, Rát Mátyás rövid életrajzát az Országos Széchényi
Könyvtárban levő kézirat alapján közöljük. (Jelzete: An. lit.) E munkát Abafi Lajos, a Magyar
Pantheon kiadója azok között a Kazinczy által sajátjának említett biográfiák között említi,'
amelyeknek nem tudott nyomára akadni. E13Rát-életr^jzról még azt is megjegyezte, hogy
tudomása szerint csak németül jelent meg. A Horvát István könyvtárából az Országos
11
Vagyis Kazinczynak ekkor még tetszettek az ilyesféle versek is, mint pl. ,,A komáromi föld
indulásról" és ,,A bátorkeszi szőilőbe való menetel" és nem talált bennük „póriasságot", „ízléshiányt"..
(V. ö. It 1955. 3 2 2 - 3 2 3 .
12
UK 1895. 218.
13
I d . kiad. X X I V . 1.
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Széchényi Könyvtárba került kézirat szövege a következő:
„Ráth Mátyásnak élete."
„Ráthnak halála felől emlékeztek már a Hazai Tudósítások:14 de ez az örök hálát érdem
lett férjfi méltó, hogy bővebben isméretessék — meg a' következő maradékkal. '•— Született ő
Győrben 1749. April. 13dikán; 's megholt ugyan-ott, mint első Prédikátora a' Luther nevét
viselő Felekezetnek, ez idén Februar. 7dikén, ha a távollakó Tudósító meg nem téved, más
magzatot, az eggy Socratesnek keresztelt, 's még iskolában járó fiún kivűl maga után nem
hagyván.
Tanúit Modorban, Pozsonyban, Sopronyban és Eperjestt; 's megjárván elébb Magyar és
Erdély-országokat, kiment Göttingába, hol ötödfél esztendeig múlatott nagy haszonnal és
magára 's a' Nemzetre nagy fényt vonván. Onnan megtérvén a' Hazába minekutána k^vés
ideig Udvari-Nevelői hivatalt viselt eggyik fényesebb házunknál, 1780-ban új példával
Magyar Ujságleveleket15 kezde Pozsonyi Nyomtató Paczkó Ferenc műhelyében, hetenként
két nyolczadrétű ívben kiereszteni, és ezt három esztendeig a' Nemzetnek nagy megelégedésé
vel űzte. A' Győri Evangelicusok 1783-ban visszanyervén 1749-ben elvesztett vallásbeli szabad
gyakorlásokat, nagynevű polgártársokat hívták meg Tanitójoknak, 's ez azt elfogadta, Apr.
21dikén magát a' Prédikátori rendbe Felpéczen felvétette, 's hivataljába belépett. Folytatta
ezt szintén haláláig; de úgy hogy azt 1786nak vége felé letette, !s két esztendei nyugvás után
újólag felvette. Néhány apróbb munkájin kivűl, mellyeket láthatni a' Szechényi-Bibliothéca
Indexében, semmi munkát nem hagyott: azt a' három jelentést mindazáltal, mellvet magyar
deák és német nyelveken az ezen nyelveken készítni akart Lexicon felől 1787. Április havában
kieresztett, és a'mellyek a' magok fontosságok miatt nem sokára ismét 16ki fognak adattatni
eggy alkalmatos helyen, tisztelet nélkül elhallgatni: itten vétek volt volna. Ezek és a' Magyar
Hírmondó írása az ő nevét örök áldásban fogják fenn tartani."
Kazinczy visszaemlékezéseiben, leveleiben többször is nagy elismeréssel nyilatkozott
Rát Mátvásról, a magyar nyelvű újságírás megindítójáról. Kapcsolatuk 1782-től kísérhető
nyomon. Ebben az évben Rát Magyar Hírmondójában, Kazinczy tudósításai alapján, többször
megemlékezett róla és munkásságáról, és a következő évek során leveleztek is egymással.
Kazinczy, miként ez levelezéséből kitűnik, Rát halála alkalmából sajnálkozását fejezte ki, „jó
hazafinak, és a világosság fiának" nevezte. Nem sokkal később Rumyhoz írott levelében sza
badon németre fordítva közölt egy Rátról szóló
életrajzot, amelyet Már Péter győri prédikátor
küldött neki — valószínűleg az ő kérésére.17 Az életrajzot Zatureczky Sámuel győri tanár
fogalmazta meg, aki 20 évig kapcsolatban volt Ráttal. Ennek a fogalmazványnak a nyomán
készítette el Kazinczy a fent közölt biográfiát, amelyet bevezető mondata szerint: talán egy
bővebb nekrológnak szánt, vagy pedig életra jz-gyűjteménye számára készítette. Néhány évvel
később, amikor munkáinak 9 kötetes kiadására készült, az egvik
kötet élére Rát Mátyás arc
képét akarta elhelyezni, és ebben az ügyben sokat levelezett.18 Végül is azonban Rát arcképe
nem került a kötetek élére: nem tudni azért-e mert nem tudta az arcképet megszerezni, vagy
más okból? Ez utóbbi is elképzelhető, de e kérdés részletes ismertetésére, valamint Rát Kazin
czyval való kapcsolatára és irodalomtörténeti szerepének ismertetésére más alkalommal
fogunk visszatérni.
!.
Terray Barnabás
ADATOK KÖLCSEY ÉS A POZSONYI TANULÓIFJÚSÁG KAPCSOLATÁHOZ
Kölcsey Ferenc 1832 decembere és 1835 januárja között kevés megszakítással Pozsony
ban lakott. A költő és a pozsonyi e/an gilikus líceum fiatalságának kapcsolatai még publikálat
lanok. A líceu nbin, kívülálló teki.iíMyesebb polgárok, majd egyes professzorok vezetése
"15H a z K ü l f T u 1810. II. 2 7 - 2 8 . sz.
A Magyar Hírmondót.
11
E Jelentés egy része megjelent a bécsi Magyar Musa 1787. évfolyamában. (LVII. sz.). E rész azonban
csak a készítendő Lexikon előfizetési felhívását tartalmazta. A Jelentés második fele, amely lényegében politikai
röpirat volt II. József németesítő törekvései és a hazai luteránus ortodoxia elien — és Kazinczy kétségkívül
ezért tulajdonított nagy jelentőséget neki — csak SchlőzerStats-Anzeigen c. folyóiratában jelent meg. (1788.
X I I . sz. 340—353.) A Jelentés Kazinczy által ígért új kiadására egyébként nem került sor, noha Kazinczy
a Magyar Hírmondó létrehozása mellett, ezt tekintette Rát legjelentősebb és leginkább emlékezésre méltó
alkotásának. Kis Jánoshoz írt levelében 1810. IV. 7.) is azt írta, e Jelentést felveszi a Régiségek I I . kötetébe.
(KazLev VII. 357.)
" KazLev VII. 4 7 6 - 4 7 7 .
18
KazLev XI. 109, 256, 308, 398; X I I . 300.
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mellett „magyar társaság" állt fenn. A társaság
tagjai hetenként egy vágy két alkalommal
gyűltek össze, szavaltak, felolvasták írásaikat. 1
A társaság elnöke 1833/34-ben Hrabovszky Dávid volt. Fennmaradt naplójából,
amely a jénai egyetem birtokában van, részleteket már közöltek.2 Érdemes lenne a naplókat
ebből a szempontból is átvizsgálni.
A társaság titoknoka, ma úgy mondanánk diáktitkára, ebben a tanévben Terray
Károly volt, aki azután Rimaszombatban Mikszáth Kálmán magyar tanára lett. 3 Az akkor
21 éves fiatalember magyar nyelvi tudását és irodalmi képességeit megbecsülték a líceumban.Zsigmondy Sámuel professzor halálára írt alkalmi verse nyomtatásban is megjelent.4 Lehet,
hogy éppen ez a költemény hívta fel rá Kölcsey figyelmét. Nemcsak a társaság titoknoka volt,
hanem a magyar nyelv tanításának abban az időben
alkalmazott formájaként „a kezdőket
magyar nyelvtanra latinul Terray tanuló tanította" 5 Kölcseyhez írt több levele fennmaradt.
A levelek tartalma bizonyítja, hogy Kölcsey válaszolt is a levelekre. Ezek a válaszlevelek
Terray Károly értékes irodalmi levelezésével és gyűjtött kézirataival együtt Losoncon,
1849.
augusztus 8-án,- pusztultak el a gimnázium épületével és könyvtárával együtt. 6
Megmaradtak Terray Károlynak Kölcsev Ferenchez intézett levelei.7 A levelek tartalma
bizonyítja, hogy Kölcsey a magyar társaság titkárával személyesen találkozott Pozsonyban.
Verseit már Pozsonyban többször átnézte. Ezeknél a találkozásoknál a titkár beszámolhatott
a társaság munkájáról is. Egyik levelében minden külön magyarázat nélkül, csak mint a
„társaság"-ról beszél: ,,A pozsonyiak társasága iparkodik, halad, s most Remény czímű zseb
könyve alkalmasint már sajtó alatt vagyon." (II. levél.) A Remény említése bizonyítja, hogy a
mondat a líceumi magyar társaságra vonatkozik. Arról még nincs adatunk, hogy Kölcsey a
társaság valamelyik gyűlésén vagy örömünnepén megjelent volna.
A titoknok találkozásait Kölcseyvel a következő részletek bizonyítják:
„Te[kin]tfejtés Ur Pozsonyban olly számos és olly nyomós foglalatosságai között egy
ismeretlennek ollykor-ollykor néhány pillanatot szentelni kegyes vala, mért ne remélhessem
azt mostan is." (II. levél.)
„háziasszonyomat (Budaméri Újházi László, a Zemplén vmegyei híres szónok8 test
vérét) azon sorokkal lepem meg, melyeket én a Tettes Úrtól emlékkönyvembe nyerhetni
szerencsés valék, s mellyeknek bírásában büszkélkedhetem" (I. levél).
„A levél, melyet múlt hónap közepe táján Tettes Úrtól vettem olly érzéssel gazdagíta,
minőt azelőtt soha nem ismerek, legtökéletesebben bizonyítván, hogy rólam Tettes Ur nem
csak közelben, de távolban is megemlékezik." (II. levél.)
„ítéletét szerettem volna tudni a Tettes Urnák, összehasonlítván soraimat régebbi
v
iroványaimmal" (III. levél).
A levelek egyes részletei arra mutatnak, hogy írójuk Kölcsey környezetével is kapcsolat
ban állt. Közös ismerősük Szemere Bertalan. (I. levél.) A levélíró ismeretségét a Kölcsey környe
zetében élő jurátusokkal a következő részlet mutatja: „Remélem engedelmet nyerek ha egy
kérdést teszek, melyet több mint három esztendeje magamban hordozok. Azon ifjak, t. i.
kik Tettes Ur oldalánál Pozsonyban valának, egykor említést tevének Tettes Urnák játékszíni.
munkáiról, melyek Mátyás királynál kezdődvén, a Mohácsi; veszedelemmel (több összefüggő
darabokban) végződének. Valljon készületben vannak-e ezen darabok és mikor fognának
napvilágra jöhetni? Ujságvágyomért még egyszer engedelmet kérek." (V. levél.)9
Irodalomtörténeti szempontból a legérdekesebb az, hogy Kölcsey hatása megmaradt
még akkor is, mikor ő eltávozott Pozsonyból. Ebben az időben már Greguss Ágoston édes
apja, Greguss Mihály professzor volt a magyar társaság elnöke.. 1835/37. évi fegyelmi ügyéről
Szinnyei a következőket írja: „legtöbb kellemetlenséget szerzett neki. . i egy, a lyceumbeli
1
TOLNAI VILMOS: A pozsonyi ág. hitv. evang. líceum ifjúsági önképzőkörének (Magyar Társaság)
története. Megjelent: MARKTTSOVSZKY SÁMUEL (szerk): A pozsonyi ág. ev. líceum története. Pozsony 1896.
c. munka
561—594. Erről az időről 574—583. Tolnai műve különlenyomatban is megjelent.
a
OTHMAR F E Y L : Beiträge zur Geschichte der slawischen Verbindungen und internationalen Kontakten
der Universität
Jena. Jena 1960. 174 — 184.
3
R E J T Ő ISTVÁN: Mikszáth Kálmán a rimaszombati diák. Bp. 1959. Közli Terray Károly életrajzát.
Pozsonyi1 szerepét nem ismeri.
SZINNYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái. XVI. köt. Bp. 1914. 35.
•,
6
Evangélikus Országos Levéltár. Egyetemes Egyház Levéltára. (Ezentúl EOL, Egyet. egyh. lt.>
II c 1; 26. Kutatásomban nagy segítséget nyújtott SÓLYOM J E N Ő , az EOL tudományos munkatársa.
"VU1881.
6. sz. 85. Nekrológ.
7
Ráday Könyvtár. Szemere Tár. 14. és 15. kötet. Ezekre a levelekre M E R É N Y I OSZKÁR volt szíves
felhívni a figyelmemet. I. Harkács, 1835. december 23. 8" 4 1. — II. Harkács, 1836. április 20. 8° 6 1. —
III. Harkács, 1836. augusztus 15. 8° 4 1. —TV. Harkács, 1836. december 11. 8° 4 1. - V. Harkács, 1837.
július 9.8 8° 4 1.
Újházi László fellépését a Lovassy ügy folyamán és kapcsolatát az eperjesi kollégium magyar
társaságával
1. BODOLAY GÉZA: Irodalmi diáktársaságok 1785 —1848-ig. Bp, 1963. 42.
8
Kölcsey halálakor Terray Károly egy epigrammával fejezte ki háláját mestere iránt. Megjelent az
Atheneum 1838. II. kötet. 546. p .
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magyar társaság örömünnepén elszavalt ballada Zrínyi Péterről. A kormány 1836-ban sürgeté
elmozdíttatását, de ez a csapás a nádornak politikai eszélyéből... elhárittatott gondterhes
fejéről."10
A Greguss ügyére vonatkozó iratokat az Evangélikus Országos Levéltár őrzi. Az eredeti
leg egy csomót képező iratokat egy későbbi rendezés folyamán keltezési évük szerint osztották
szét. Fennmaradt Reviczky Ádámnak, a magyar kancellárnak, 1835. július 23-án Szirmay
Ádámhoz, az evangélikus egyház iskolai felügyelőjéhez írott levele. Ebben a levélben közli,
hogy legfelsőbb helyre jelentették: az evangélikusok pozsonyi líceumában Greguss professzor
elnökletével június 21-én beszédgyakorló bemutatót tartottak. Célja az volt, hogy az ifjak
bizonyságot adjanak a magyar nyelvben tett előhaladásukról, részben versek szavalásával*
részben prózai beszédek elmondásával. Néhány ifjú visszaélt ezzel az alkalommal, a politika
mezejére tévedt, jelesül pedig Kölcsey címmel verset szavaltak melyben ennek az embernek
nemcsak irodalmi érdemeit dicsérték, hanem annak politikai életére is utaltak, úgy céloztak
rá,
mint a nagy és jó polgár mintaképére, másoknak követendő például állították oda.11
Ez a vád a líceumi magyar társaság és tanulóifjúság hazaszeretetének legfényesebb
dicsérete.
A levél ezután kifogásolja, hogy előadtak egy „költeményt" A Lengyel Magyar Országban
címmel, amelyben a törvényes lengyel királyt, az orosz császárt, mint tirannust mutatják be;
mindezeket felülmúlta vakmerőséggel a Zrínyi című vers, — amely nem Zrínyiről a király
hű védelmezőjéről, hanem a rebellis Zrínyi Péterről szólt, amelyben I. Lipótot méltatlan
szavakkal említik — és melyben az említett fejedelmet „vad
királynak" és „hitszegőnek"
mondják. Reviczky Ádám, majd 1835. augusztus 8-án a nádor12 sürgős intézkedést követelnek.
Az iratcsomóban ezután következik a három mű. Folyamatos egykorú másolat. Egy
kéz írása. 2° 4 folio.
Reviczky Ádám levele mind a három művet carmina (vers) megjelöléssel illeti. A Lengyel
Magyar Országban ezzel szemben prózai mű. Még feltűnőbb, hogy egyik műben sem szerepel
sem a „vad király" sem a „hitszegő" kifejezés. A kancellár kéri levelében a szövegeket, tehát
az első levél írása alkalmával a művek szövege nem állt rendelkezésére, csak egy feljelentő
levelére alapozhatta vádját. Ezt bizonyítja az is, hogy Zrínyi című versről beszél, pedig ennek
a címe Zrínyi Péter volt, ezek szerint nem előadás közben derült ki a versből, hogy nem
Zrinyi Miklósról, hanem Péterről van szó. A feljelentő nem ismerte a kéziratot, nagyjából
emlékezett a művek szövegére és torzítva adta vissza a hallott szöveget.
Lehetséges, de nem valószínű az, hogy a versek másolója, mikor már a verseket hivata
losan kérték, eltüntette az eredetit és valamennyit enyhített a szövegen. A társaság eredeti
jegyzőkönyvei Pozsonyból eltűntek,
az 1831—1857 közötti időszakról már 1896-ban is csak a
társaság névkönyvei voltak meg.13
Attól függetlenül, hogy a versek költészettani szempontból milyen értékűek, tanulságos
ha megismerjük azokat, mert az ünnepély hatása, amint a hivatalos iratokból is megállapítható,
nagy volt, s Greguss professzor ügye országos visszhangot keltett.
Kölcsey
A' ligetre friss tavasznak bája
Fejlesztő örömsugárt vete;
Mindég uj várást leheli reája.
A lebelnek nyájas ihlete.
A tavaszdaloknak édes árja,
Némaságban már nem szendereg;
Rét' virága szép kelyhét kitárja,
'S vigan el szökelt a csörgeteg.

Égi lelkesülésnek sugara
Fellengző szeméből szétlövell
'S im kezétől illetett lantjának
Meg zendülnek tiszta húrjai:
Mintha szenderitve omlanának
A kis ér' ezüst hullámai.
'S ajkán ömlik a szivgyötrö ének,
Meltybe olvadoznak érzeti:
Mintha égiek dalt zengenének,
Melly a földi lelket élteti.

'S im egy ifjú lép-ki andalogva
A bokornak hűvös árnyibul;
'S csöndes lépte merre hat suhogva,
A természet éke fel vidul;
Ifjú kellemit derült arczára
Hébe hinté- bájmosolygva el;
" S Z I N N T E I : i. m.

11

III.

köt.

Bp.

1894.

'S százszorozva lánya a sziklának
Vissza sírja a keserveket;
'S a viszhangok messze el hátának,
Hallja a hon már az éneket.
1449.

EOL. Egyet. egyh. lt. II c 12; I. N° 33.
" U g y a n o t t N» 34.
13
TölNAl (Markusovszky): i. m. 593. -
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Honfi' szive mindenütt hevül fel,
Merre a bájló dal szétzeneg:
A százbérczü Karpat hol terül-el,
'S hol Zalában zug a rengeteg.

A' nehéz sziklákat elsodorja
'S tölgyeket magával el ragad:
Ugy ragad hatalmasan magával
A beszélő büszke szózata
Minden szivet, a mellyet bájával
Titkon meg rezzentve, áthata.

A leány szivén lágy érzemények,
Kelnek, érez tiszta élveket;
'S hála dijjul a dal' költőjének
Áldoz érte néma könnyeket
És melly ifjú romlatlan szivében
Által rezg az édes zengemény;
Fel hevülve szentebb érzetében,
Honja diszét hordja kebelén. —
Merre áll Posony négytornyu vára, —
Honfiak! kik éltek népetek'
'S árva bus hazátoknak javára, —
Gyorsan arra föl siessetek!" —
'S már a bölcs atyák belül buzogván
Minden jóért öszve ültének;
'S fáradozva a hón boldogságán,
'S égve értté hön beszéllenek.
'S im ki kél ott lángoló kebellel,
'S büszke önérzettel homlokán,
A' nagy körben néma csend terül el
'S foly fellengve a szó ajakán!!
Hajh! az ifjú, mellnek zengeménye
Olly varázslón ömlött ajkirul,
Most beszéli itt, és a' hon' reménye,
Mint korányi bimbó föl virul.
Mint Dunának vad hatalmú árja
Szerte zúgva a midőn dagad, —,.

Nemzetem! hü magzatid' szent vére
Hányszor ömlött a harcz' mezején?
'S férfi karral vivtak bár, nem ére
Teljesülést a kies remény.
Halljad most a szónokot beszélni,
Lelkesítőt minden sziveket;
'S boldogabb időt tanulj reméllni,
'S csöndesebb folyású éveket. —
Oh leányok! a költő dalára
Édesen hevüle kebletek;
Jöjjetek most, 's vigan homlokára
Zöld borostyán ágat tűzzetek.
És ti ifjak! kik készen valátok
El tanulni nagy érzelmeit, .
Tölgyággal diszitse szent hálátok
A nagy polgár tisztes fürtéit.
És te hon! szelid öröm világa
Fel ragyogjon róna tereden;
Nemzetednek ismét boldogsága
Szebben kezd ki tűnni egeden
Tőle neked voltak kebelének
Fölszentelve érzeményei:
A' dalok csak éretted zengének,
Éretted dicső beszédei!

A kéziratban hosszú ő helyett rövid áll, pl. költő, dicső; a -nak -nek rag nélküli birto
kos végén, az 's kötőszó előtt és az a'névelő után felül kitett vesszővel'jelzi a betűhiányt.)
Ez a Kölcsey c. vers adalék Kölcsey hatására. Szerzője egyelőre ismeretlen. A magyar
társaság tagjai 18—25 éves fiatalemberek voltak, lelkesedésük Kölcseyért, ki pár hónappal
előbb hagyta el Pozsonyt, mutatja, hogy-együtt éreztek a Kölcsey eltávozása miatt gyászt
öltő országgyűlési fiatalsággal.
Nem közömbös adat, hogy ebben az évben lett az iskola növen
déke a 11 éves Jókai Mór14, akinek eleven pozsonyi leírásait, s célzásait a Lovassy-ügyre a
„Mire megvénülünk "-bői és az „Egy magyar nábob"-ból ismerjük. Jókai barátsága pozsonyi
vendéglátóival, Zsigmondy professzornak a fiával, egész életére megmaradt. 15
A Lengyel Magyar Országban azt az érzelmi hatást mutatja, amelyet az elbukott lengyel
szabadságharc után éreztek a magyarok. Ebben az időben a felvidéken nagy számmal éltek
menekült lengyelek. A titkos rendőrségnek állandó témája volt, kik és hol rejtegetik őket.
A magyar társaság említett titoknoka Draskóczy Sámuel gömöri alispán családjával, mint
fiainak nevelője, hagyta el Pozsonyt. A Draskóczy család a szintén gömöri Máriássy családdal
tartott barátságot. (Ennél a családnál voltakövetkező
években Erdélyi János nevelő.) Mindkét
család szerepel a titkosrendőrség jelentéseiben.16
A Zrínyi Péterről szóló vers okozta a legnagyobb riadalmat. Ennek hatását ismerjük,17
de szövege eddig nem volt ismeretes:
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ZRÍNYI PÉTER
(:Balláda:)
Vig kedv és zaj némuljon el
A viszhangzo teremben!
Dalom bus tárgyat énekel,
A lant remeg kezemben.
A' bajnokot éneklem én
A honnért hevülöt,
Kinek kegyetlen sorsot a'
Kegyetlen párka szőtt.
Vitézi díj ja hajh mi lett?
Tömlötz mély, szomorú;
Királyi homlok disz helyett
Halotti koszorú.
Haljátok hát gyász énekem'
Ti lágy ember szivek!
S bár gyenge ifjú zengzetem
Lágyan ítéljetek.

5

'S tekints fény palotáidból
Ditsöült árny alá,
'S fogadd e dalt áldozatul
A mint e' sziv adá.

Leopold gőgös hivei"
Fentek Magyarra aczélt
Feledvén búzgo hevökben
Királyjok esküjét.
A nemzetnek szabadságát
A Németek kényének
Nem nézvén a nemes jogát,
Át adni készülének.
'S nyelvünknek bájos hangjait
Durvákkal váltni fel
Hogy# a Magyarnak hire is
Örökre vesszen el.
"S hát vesszen e' e' drága hon
Szól Zrínyi a derék —
Melly hét tündöklő századon
Ditsó'n virágozék?
S hirünk is tűnjön el vele
Feledség hamvain
Melly büszkén által szárnyala
Tiz föld határain? —
Nem mig e' kar aezélt emel
S e' szív ver szabadon
Németeknek 'sákmányul el
Nem dőlsz te drága hon !"
'S szét küldi gyors hirnökjeit
Drávának sik partjára
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Jobbágyait fölhívni a'
Szabadság oltalmára.
'S számosan öszve gyültenek
Drávának sik partján;
Hozzájok szövetkeztenek
Nádasdy Frangepán.
'S kezdődik a' kétes csata,
Peng a bosszús aczél; —
Vérdiadalmat arata —
A gőgös ellenfél.
Fút a Magyar tágas mezőn
Nyomán zug száz had árja;
A' hősnek menedéke lön
Csáktornyi sziklavára.
Az, ellen had körül foga
A várt min den felöl;
(Menekszel bajnok hös hová
Bús végveszély elöl?)
ö sziklavárát elhagyá
Borúlo éjszakán
Balsorsát véle megosztá
Hü társa Frangepán.
Meg szűnt
Csend
Két hősök
Kétes

a harczi fergeteg,
van minden felé, —
búsan mentenek
pályán elé.

És messze bujdosának el
Erdőn sziklák felett;
Csak harmadnapra értek el
Baráti lak hellyet.
Bementek; bárány ugy megyén
Tigrisnek barlangjába;
Hajnal virradt ki jöttek ök —
Csúfos békoba zárva.
Mély börtön lett bus lak helyök
Tul a kedves hazán,
Börtön, mellynek fény nem dereng
Szűk rostély ablakán.
('S hát nints villámod magos ég,
Melly rengve ütne át
Álnok baráti kebelét
A csúszó viperát!!:)
A két bajnoknak fogságán
A börtönös örüle:
"Hát a'dühöngő oroszlány
Végre meg szelídülne?

Nedves falak közt hűtse meg
Hiv szenvedelmeit,
Érezze porba sújtva most
A sasnak körmeit !18
Had hűljön vérpadon feje
A nap midőn föl kél
Had lássa hunytát társával
Egy nap, egy pallos él!"
A' bajnok bátran halja a'
Kegyetlen végezést,
Halál meg nem borzaszthatja
Bátor bajnok szivét.
A törvény illy szentség nektek
Nem honni birák ti"
Esküdött meg tartására
Király és királyfi*
Nemesek ösi igazát
András törvényeit**
Míg küzdve höh védelmezem
A sírhant el borit
De bár le hull e' földi test
Véres kinok között,
Nintsen, nintsen hatalmatok
Szabad lelkem fölött,
Bilincsek nélkül át röpül
Az égi fény hazába,
Ragyogva szép csillag gyanánt
Égi pompájába."
'S a véres hajnal fel viradt
Sötét ború között

A hös nyugodtan ment a vad
Őrök csoportja közt:
"Ne sirj te hü fegyvernököm,
Hajh szűk e földi lét
De ott derült, 's világos lessz
Mi itt borús, sötét
Tartsd hü emlékben, jo fiú
Uradnak végszavát:
Szeressed mindenek felett
Az istent és hazát.
El esni érte bajnokul
Harczban vagy vérpadon
Fénylő hirt és nevet szerez
Tül a sötét síron."
Szóllott és térdre hullt a hös
A honnért hevülő;
Egy perczenet — 's homokba hullt
A drága bajnok fö.
'S angyal karok le szálltának
Űszo fényruhába'
És föl vivék a bajnokot
Fényes Menylakába
Ö benne dőlt ki egy erős
Szabadság védő kar
Sokáig szánó könnyeket
Sirt vesztén a Magyar,
De Imre Herczeg idején
Több vérengző csatán
Szomorúan meg torlatott
Gróf Zrínyi 's Frangepán.

A három mű ismeretében megállapíthatjuk, hogy a császár, a nádor és a kancellár
félelme megokolt volt. Nemcsak a 164 éve halott Zrínyi Péter emlékének felidézése riasztotta
meg őket, hanem az élő, levelező, politizáló Kölcsey hatásától is féltették „a politika mezejére
tévedt" ifjúságot. A szövetséges orosz cár megsértése is politikai támadásnak számított,
fokozta ezen a téren a gondot, hogy
a líceumban nemcsak a magyar, de a szlovák anyanyelvű
diákok is lengyelbarátok voltak.19
Miután az udvar az ügy haladásával nem volt megelégedve, Lovassy László és társai
letartóztatása után az új kancellár, Pálffy Fidél 1836 augusztusában a császárra hivatkozva
követeli Greguss Mihály professzor elmozdítását, ki abban az évben az iskola rektora is volt.
Ekkor következett be a nádor közbelépése. Erről is fennmaradt Szirmay Ádámnak
egy felterjesztése, (lehet, hogy csak a felterjesztés fogalmazványa), és Schedius helytartó
tanácsi elnöki titkárnak egy „hivatalos feljegyzése".
Az ügy Greguss Mihályra vonatkozó része Pálffy októberben kelt leiratával, és Szirmay
Ádámnak a pozsonyi líceum professzoraihoz intézett rendelkezésével zárult.20

* és ** E két jelre a kéziratban magyarázat nincs.
1B
Az először „sorsnak" írt szót ugyanaz a kéz javította. A „Sasnak" szó felel meg mind az össze
függésnek, mind a kancellár leveléből tükröződ.0 feljelentésnek.
« A szlovák diákok, kik között íiudovit Stur is tanult, a két szláv nép 1830/1831. évi küzdelmében a
haladó, forradalmi lengyel néppel szimpatizáltak. L.: CTJDOVIT BAKOS: Eudovit Stur ako vychovatel a bojovnik
za slovenskeho
Skolu. Bratislava. 1957. 45.
20
s
Ezek közül az iratok közül 4 darab; EOL. Egyet. egyh. lt. II c 12; 1 alatt, Szirmay felterjesztése
II. d 1; 64. ugyanott.
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