
4. Hijában hányják az borsót az fa/ra, 
Mert egy sem ragad rája. Látod karóidat, 

15 Fogyatkozásodat, hol egyben, hol másbon, 
Becstelensigedben 

5. Rontja hegyeidet, mocskolja ntpedet, 
Gyalázzo nemzetsigedet , . 
Lovoidat vonja, katonádat rontja, 

20 Marhádat elhajtja, gabonádot kiosztja. 

6. О te hamis nimet, föladá/ bennünket, 
Hogy az pogány tatártói fogyatnád iletünket, 
De az kegyes Isten megmente bennünket, 
Mantlikufcolinak letöri iletit. 

25 7. Látod ezeket, mint áradton árad, 
Ellene sem állhotsz, el sem fordithadd, 
Csak magadat töröd bubánattal ölöd, 
Iltedet fogyatod, jovaidat keserged. 

8. Kirjed Istenedet, ki teremtet tégedet, 
30 Ne szenvedje ezeket a sok Ínségeket, 

Verje meg azokat az fünagy hadakat, 
Az kik adtak utat, hoztak nimet hadakat. 

9. Azonban lantodat, te nyájosságadat, 
Gazdag asztalodat, csinos ruháidat, 

35 Fordíts sötit gyászra, alázatosságra, 
Csendes állapotra 

10, Imágjok az Atyát, kirjek ü szenf Fiát, 
Ne hagyjon bennünket fogyatni iltünket, 
Adjon szabadulást, még egyszer fordulást, 

40 Mondjunk aleluát, nekünk végasztalást. 

11 Az ezer hatszázbon hatvannegyedikben, 
Szerzim ezt egy keríben keserüsigemben, 
Fikszár az kezemben, lábom az kengyelben, 
Valik rettegisben Repce viz mentiben. 

Géfln Gyula 

ADALÉKOK FALUDI FERENC CSALÁDJÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 

Faludi Ferenc életét megbízhatóan és bőven dolgozza fel Gyárfás Tihamér értekezése;1 

családjáról azonban keveset ír, adatai hiányosak, szétszórtak, s nem is mindig pontosak. 
A következőkben jórészt olyan adatokat ismertetek Faludi családjáról, melyeket eddig 
sehol nem publikáltak; némely más adalék elismétlése azt célozza, hogy valóban teljes és kerek 
képet nyerjünk erről a családi körről.3 

1. Trombitás Faludi János, Faludi Ferenc nagyatyja valószínűleg a Batthyányak 

14 lotot 17 nipeidet [A szótagszám miatt javítottuk.] 19 katonáidat [A szótagszám miatt javí
tottuk.] 20 marháidat [A szótagszám miatt javítottuk.] 24 mantlikulolinak 25 lotot 32 kik ere attak [Szótag
javítás miatt elhagytuk az erre szót.] 35 jasra [A XVII. században а jász — gyász alak egyaránt használatos.] 
37 szén 38 iletünket [A szó tagszám miatt jav.] 39 forulast 42 ser zin ezt eg kerbe 1 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Faludi Ferenc élete. Irodalomtörténeti tanulmányok. Bp. 1911. 59. 2 E dolgozat számos uj adatot tartalmaz az eddig ismertekkel szemben: az olvasó figyelmét azonban 
csak akkor hívjuk fel külön ezekre, ha közvetlenül ellentmondanak Gyárfás vagy mások korábbi feltételezé
seinek. — Másfelől vannak adatok, melyeket csak körülbelüli pontossággal tudunk meghatározni: a kép tel
jessége érdekében ezeket is közüljük, természetesen feltüntetve, hogy csak hozzávetőlegesek. Ezeknek hosz-
szadalmas filológiai bizonyítását azonban már mellőzhetőnek tartottuk: az érdeklődőknek a szerző szívesen 
rendelkezésére áll. 
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rohonci uradalmához tartozó Hodászon született, 1625 körül. Ifjúkorától kezdve a Batthyány 
család szolgálatában állott, annak rohonci, szalonaki és németújvári váraiban.3 Élete derekán 
tehetős embernek mondhatta magát: három adománylevél (1654; 1659; 1680) — mindhárom a 
Batthyányaktól — tanúsítja növekvő vagyonát.4 A szerencse azonban Trombitás Jánoshoz is 
hűtlen volt. A XVII. század utolsó évtizedei Vas megye történetének legsötétebbjei közé tar
toztak; Kazó István, vasvári prépost 1697—98-ban végzett egyházi látogatása (visitatio 
canonica) alapján azt írja: „Ez a vármegye a jelenlegi immár 16 éve tartó háború okozta károk 
következtében oly nagy pusztulásra jutott, hogy ahol azelőtt száz épületet számláltak, ott 
most azoknak alig felét, vagy harmadát lehetett megőrizni."5 

Az általános nyomor Trombitás sorsára is rányomja bélyegét: utolsó éveiről nemhogy 
adománylevelek, de adóslevelek maradtak ránk. Ismerjük levelét 1686-ból, 1687-ből és 1688-
ból: egyikben pedig halasztást kér, lévén, hogy nem tudta adósságát megfizetni. Anyagi ügyeit 
egyébként végül is nem tudta rendbe tenni: halála után ifj. Faludi János és anyja rendezték az 
elhunyt adósságait és intézkedtek zálogba tett földjei ügyében.6 — 1690 körül hunyt el, való
színűleg lakóhelyén, Hodászon. 

2. Trombitás-Faludi Jánosné, Csongrádi Zsuzsanna Faludi Ferenc atyai nagyanyja 
1635 körül valószínűleg Csaj tán (Schachendorf, Burgenland) született, magyar nemes család
ból. Trombitás-Faludi János 1654 —1659 közt vette feleségül. Az 1654. évi adománylevél még 
nőtlenként említi Trombitást, az 1659. éviben már feleségéről és maradékiról beszél. János 
nevű fia 1658 körül született. 

1688-ban még férjével együtt írt alá egy adóslevelet, 1692-ben viszont már özvegyként ír 
alá János fiával együtt egy másikat. 1699-ben hunyt el. 

A Csongrádi család nemes volt. Balogh Gyula Vasvármegye nemes családjai c. művében 
(II. kiadás, Szombathely 1901. 181 p.) közli, hogy a család nemességét II. Ferdinándtól kapta 
Bécsben, 1633. február 10-én. — Vas vármegye nemeseinek Összeírása (kézirat a szombathelyi 
állami levéltárban) az 58. oldalon közli a csajtai nemesek közt Csongrádi László nevét. 

3. Faludi János Faludi Ferenc apja 1658 körül született, valószínűleg Hodászon. 
Ifjú- és férfikorában nehéz évtizedek jutottak neki is osztályrészül: megélte a török háborút 
(szentgotthárdi csata, körmendi csata), a Thököly-felkelést, majd a felszabadító háborút, mely
ben a Faludiak urai, Batthyány Ádám és Ferenc seregeikkel jelentős részt vállaltak, újabb 
15—20 esztendő múltán pedig a kuruc és a labanc seregek dúlták fel e vidéket; nem csoda, hogy 
a megye kipusztult, sokan elestek, s közel 30 000-en kivándoroltak.7 

Faludi János 1689 körül lépett — atyja helyében — a Batthyány család szolgálatába: 
ettől kezdve az ő feladata volt a gazdaság védelme, majd újjáteremtése. 1700 körül nősült, s 
n é gy gyerekük született (pontosabban 1. a Faludi anyjáról szóló részt). Tevékenységéről meg
lehetősen részletesen tudósítnak levelei, melyeket előbb Batthyány Ádámhoz, majd annak 
halála után az özvegyhez, Strattmann Eleonórához írt. Ezekből kitűnik, hogy Faludi János 
erélyesen, gondosan, jól végezte dolgát, a szegényekkel sem kegyetlenkedett, sőt, gyakran igye
kezett kedvezni nekik.8 

Élete alkonyán minden sikerül neki: hazaköltözhet, s így nemcsak a grófi birtokot, de a 
sajátját is rendbehozatja, a grófnő levelekkel és adományokkal köszöni meg munkáját,9 

Ferenc fiát felveszik a Jézus-társaságba (1720), lánya házasságot köt (1723), s az esküvőn a 
grófi család is megjelenik. 

1724 novemberéből még ismerjük levelét, 1726-ban azonban felesége már özvegyként ír 
alá egy szerződést, így valószínűleg 1725-ben hunyt el. 

4. Faludi Jánosné, Radostics Jusztina 
Radostics Jusztina a költő anyja, Radostics Dániel és Husvéth Judit leánya volt, 

1680 körül született, valószínűleg Körmenden vagy Németújváron. Szülei a Batthyány család 
szolgálatában álló nemesek voltak. Édesanyja Radostics Dániel elhunyta után ismét férjhez 
ment Baka Ferenchez (Reluta Faludiana mun. 27. Körmendi Itár.). 

3 Hodász (Városhodász, — Markt Neuhodis, Burgenland). A Faludi család kapcsolatait a Batthyányak-
hoz részletesebben taglalja Gyárfás Tihamér értekezése. 4 Mindhárom adománylevél hiteles másolatban a vasvárszombathelyi káptalan levéltárában. Б Visitatio generalis peracta in totó Comitatu Castriferrei per Rvmum Dnum Stephanum K a z ó . . . 
1697—8. Pg. XIV et XX. Kézirat a püspöki levéltárban. — A Burgenlandhoz csatolt rész visitatióját publi
kálta HÁZI JENŐ a Burgenlandische Forschungen 37. kötetében (1958). Az idézett szövegek Házinál a 40. és 
43. oldalon. 

" Az említett adóslevelek az Országos Levéltárban. Batthyány ltár. Faludiana 2, 3, 4. sz. 
' Vö. 3. sz. jegyzettel. 
* O. L. Batthyány hercegi levéltár. Körmend. Faludiana. Kevés kivétellel valamennyi levél magyar 

nyelvű: a közel száz levél gazdaságtörténeti és politikai szempontból is érdekes. Faludi egyébként gyakran 
személyesen is elment Bécsbe, jelentést tenni az energikus, birtokait kitűnően vezető grófnőnek. 

' L. GYÁRFÁS TIHAMÉK: i. m. 5 -7 . , 11-12. 
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Radostics Jusztina 1700 körül ment férjhez Faludi Jánoshoz. Négy gyermekük szüle
tett. Ferenc, sz. Németújváron, s ott is keresztelték 1704. március 26-án. — Szintén ott keresz
telték Klárát, 1707. június 3-án. Volt egy korán elhunyt gyermekük, akit Faludi János 1711. 
január 11-én Strattman Eleonórához írt levelében említ.11 — Második fiúk, Imre 1712 körül 
születhetett. 

Férjének életében ő maga is elég gyakran kényszerült lakhelyet változtatni; állandó 
lakhelyük mindenesetre Körmend volt, a gyerekek is itt éltek. Faludi János 1725 körül halt meg; 
az asszony akkor Körmenden telepedett le, s csak élete utolsó éveiben költözött át Kőszegre; 
hogy mikor, pontosan nem tudjuk. 1736-ban mindenesetre még Körmenden élt, ekkor ugyanis 
— keresztanyaként még szerepel neve a körmendi plébánia anyakönyvében; ezt a tisztet egyéb
ként szerette vállalni, 1712-ben és 1713-ban a németújvári, 1732 és 1736 között pedig a kör
mendi anyakönyvben többször felbukkant neve. 

Mindvégig viszonylag jó anyagi körülmények között élt: tanúsítja ezt például 1736-ban 
kötött szerződése is, melyben Batthyány Lajos kancellár 1800 ft ellenében visszakéri nála 

•elzálogosított birtokait; Faludiné egyébként nem is tartott igényt az összeg azonnali kifizetésére. 
Végrendeletében pedig 25 forintot hagyott a kőszegi temető kápolnájának építésére és száz 
forintot a Kálvária új oltárának megfestésére. A város hálából a jótevő címerét is megfestette; 
körülötte chronostichonos feliratot helyezett el (1. Gyárfás 14.1.). 

Radostics György leszármazottai 
Péter István Dániel Ádám Zsigmond Ferenc Zsuzsanna Judit 

neje: neje: férje: 
f f Husvéth Judit Szapáry Kata Kerechény 

| | Szalay István 
Jusztina Klára Katalin Ádám 
férje: férje: férje: neje: 

Faludi János 1. Komáromy István felsőkáldi Vörös 
2. Fekete István Káldy Péter Éva 10 

5. Faludi Imre Faludi Ferenc öccse 1712 körül született, valószínűleg Körmenden. 
Gyárfás bár említi Faludi Imrét, nem tudta bizonyosan, valóban a családhoz tartozott-e. 
Egy 1730-as nyugtán azonban azt olvassuk: „Justina Radostics, Istenben üdvözült Faludi 
János úr házastársa per me Emericum Faludi qua filium et subscriptorem manu propria, 
Emericus Faludi." (1730. okt. 4. Körmendi levéltár Alm. II. Lad. 6. Quietantia Haeredum Fr. 
Sossianorum super levatis 150 florenis in plenarium sui contentationem in domo Sossiona 
habitum . . . ): nem kétséges tehát, hogy Faludi Imre a költő öccse volt. 

Életéről nagyon keveset tudunk, neve elszórtan bukkan csak fel egy-két okmányon. 
1723—24. tanévben a kőszegi jezsuita gimnáziumban minor parvista volt12 1730-ból már egy 
nyugta alján, 1733-ból pedig — keresztapaként — a körmendi plébánia anyakönyvében olvas
hatjuk nevét. Legutolsó emlékünk róla egy 1739-ben Olszországban írt levele, melyben Bat
thyány Lajos protekcióját kéri hadnagyi előléptetéséhez,13 

Többet nem tudunk róla, lehet, hogy éppen volt iskolatársa, Hadik András seregébe állt 
be, s ott elesett. Annyi biztos, hogy 1779-ben, Faludi halálának évében már nem élt, az örök
ségért ugyanis egyetlen élő rokon, Faludi húga, Klára folyamodott.14 

6. Faludi Klára, Faludi Ferenc húga Németújváron született, s ott keresztelték 1707. 
június 3-án. Gyermek- és ifjúéveit Németújváron és Körmenden töltötte. Fiatalon ment férj
hez a nemes származású Csapody Istvánhoz, 1723. január 10-én. Házasságukból három gyer
mek született: Antal (1724), József és János Nepomuk. A kőszegi gimnáziumba jártak, Antal 
azonban korán elhalt, József és János 1786-ban még éltek.15 

" A Radostics családról bővebben ír Gyárfás Tihamér. További adatok föllelhetők Vasmegye levél
tárában a Nemesi Vizsgálatok sorozatában, a Polg. perek 1731 —34. kötetében, a Vasvár-szombathelyi székes
káptalan levéltárában, a protocollumokban, az ezekhez készült indexekben. Pl. 1731. p. 80, 1740. p. 95, 118, 
133. Ugyancsak a Minutae expeditae sorozatban. 11 „Egyik gyermekemet az Úristen magához szólította, kinek halálán se én, se pedig az édes Anya 
jelen nem voltunk . . . " 12 Nomina Praefectorum, Professorum et Discupulorum Archiepiscopalis Gymnasii Societatis Jesu 
Ginsii ab anno 1689, quo Domus heec a statu Residentiae ad Collegialem traniit sub primo Rectore, R. P. 
Emerico Szikszay. Kézirat negyedrét bőrkötésben. Jelenleg a szombathelyi Állami Levéltárban. 13 Körmendi Batthyány-Ievéltár. Alm. I. С. in quo missiles. 14 Szombathelyi püspöki levéltár. Szentszéki kurrens iratok. 16 A Batthyány grófoktól Csapodyék számára inskribált guisenhofi (Dobra —Neuhaus mellett) kis 
birtokról és jobbágyairól szól három okirat, melyeken szerepel özvegy Tilyné, előbb özvegy Csapodyné és 
két árvája: Csapody József és János Nepomuk. Az okiratok kelte 1756. június 21., július 26., szeptember 1. — 

.Mindhárom a burgenlandi tartományi irattárban található (Herrschafts-Archiv der Burg Schlaining, A. I. 
Fasz. 1.) Loibersbeck József dr. szíves közlése. Ugyancsak őneki köszönöm több burgenlandi anyakönyv és 
irattár adatainak közlését. 
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Csapody István 1734 körül meghalt, Klára azonban nem sokáig maradt özvegy, 1736 
körül férjhez ment Báró Tily (Tili, Tilly) Ferenc Vendel kapitányhoz.16 

Házasságukból hat gyerek született: Antal (1737), Ferenc (1740), Mihály (1742), Imre 
(1747), Teréz (1750) és Jozefa (?); keresztszüleik egyébként többször voltak Batthyányak. 
Gyárfás még csak három gyerekről tudott. 

1751 körül meghalt Tily Ferenc báró.17 A másodszor is elözvegyült asszonyt nyolc 
gyerekének nevelése, egy tűzvész, mely otthonát elpusztította, anyagilag összeroppantották. 
így aztán az ő kezében szertefoszlott a Faludi vagyon: egymás után eladta a különböző birto
kokat,18 és ismerjük leveleit, (Batthyány Károlyhoz, Batthyány Ádámhoz), melyekben nehéz 
helyzetét panaszolva, segítséget kér.19 

Gyerekeivel is sok gondja volt. Fiai közül öten katonának álltak, s róluk semmi híre 
sem volt. Lányai férjhez mentek ugyan (Terézia Paulik Jánoshoz, Jozefa Gáli Jánoshoz), de 
Terézia házassága igen szerencsétlenül sikerült, férje megcsalta, durván bánt vele, az asszony 
menekült előle, a szombathelyi levéltár szentszéki iratainak vaskos kötege szól a boldogtalan 
házasságról.20 így aztán Faludi Klára öregségére teljesen elmagányosodott és elszegényedett, 
amikor bátyja meghal, kérvényt ír a hagyatékért, s arra hivatkozik, hogy ő a legnagyobb 
szegénységben (pauperrima) él. 

Lehet, hogy szerencsétlen sorsa közvetlenül is befolyásolta Faludi költészetét: a gazdag
ság múlandóságát — amiről nemegyszer elmélkedett21 — a szerencse állhatatlan forgandóságát 
mindenesetre fájdalmasan példázza húga sorsa. 

A burgenlandi adatok szíves közléséért hálás köszönetet mondok dr. Loibersbeck 
József úrnak (Eisenstadt) és Herczeg János prelátus úrnak (Gaas). 

Kostyál István 
NÉHÁNY ISMERETLEN BERZSENYI-EMLÉK 

Berzsenyi Dániel költeményei első kiadásának történetét részletesen megírta már 
Bellaagh Aladár is.1 Az első kiadás 1813 májusában jelent meg és olyan nagy sikere volt, hogy 
hamarosan elfogyott. Szükségessé vált a második kiadás, melyet épp úgy mint az elsőt, a pesti 
kispapok óhajtották megjelentetni, hiszen az első kiadás „annyira elkapatott már, hogy a' 
buzgó Hazafiak hozzá kívánva sem juthatnak." Már 1814 decemberében — úgy látszik — eléggé 
előrehaladt a második kiadás előkészítése, hogy azonban mégsem jelent meg a kívánt időben, 
arra vonatkozóan Berzsenyi Dániel levelezésében bőséges magyarázatot találunk.2 Most első
sorban azt szeretnők bemutatni egy eddig ismeretlen dokumentum közlésével, hogy mennyire 
élt Berzsenyi Dániel versei második kiadásának szükségessége a pesti kispapok körében, majd 
ezzel összefüggésben néhány más, eddig publikálatlan Berzsenyi-emléket, köztük Berzsenyi 
Dániel egyik eredeti levelét közöljük. 

Az alábbi érdekes levelet bilkei Pap Ferenc (1797 — 1,853), akkor még „pesti nevendék-
pap", később verbói majd párkányi plébános3 írta Festetics György grófnak (1755 — 1819). 

Nagy Méltóságú Gróf, 
Kegyelmes Urunk ! 
Egy Honni Litteraturánknak magamagát szentelte Társaság lép mély tisztelettel 

Excellentziád zsámolyához azon valódi bizodalommal, azon meghitt reménnyel, melly csalatni 
nem szokott. Csak a' hiú a' gyenge szíven épült reményeket oszlathatja a' szellő; egy nagy 
Lélekbe vetett szerény bizodalmat nem a' bár mi dühösül morgó szelek is. 

" A Tily családról közelebbit nem tudok. Tily Ferenc Vendelnek bizonyára testvére volt Tily Ágoston 
báró, aki családjával együtt Kőszegen élt a XVIII . sz. második felében. Felesége Hubner (Huebmer) Julianna 
bárónő volt. Benedek Ágoston nevű fiúkat Szombathelyen keresztelték. Keresztatyja Zichy Ferenc gr. győri 
püspök volt. A keresztség 1751. okt. 4-én történt . Tily Agostonné Kőszegen halt meg 1800. május 23-án, 
70 éves korában, 

13 Gyárfás tehát téved, amikor halálát korábbra teszi: az 1746-os bejegyzés — Relicta vidua Tilyana 
— , melyre hivatkozik, későbbi betoldás; Tily Ferencnek 1747-ben fia született, (Imre) 1748. április 30-án 
keresztszülőként szerepel a körmendi anyakönyvben, s 1750-ben született lánya, Klára. 

« Az említett eladásokat I. Gyárfás Tihamérnál a 1 6 - 1 7 . oldalakon. 
" O. L. Bat thyány ltér. Faludiana. 3 3 8 - 3 3 9 . sz.; 330. sz. 
20 Szombathelyi püspöki ltár. Szentszéki irattár. 1776. dec. 16., 1778. jan. 19., febr. 4., márc. 11. 

(101 1777 és 98 1778. sz. csomagok) 
гг L. pl. Bölcs ember 24 § 

1 BELLAAGH ALADÁR: Hogyan vált lehetővé ezelőtt száz évvel Berzsenyi költeményeinek első kiadása. 
MKSz 1913. 2 9 4 - 3 0 2 . 

* Berzsenyi Dániel összes művei. (Sajtó alá rendezte M E R É N Y I OSZKÁR) Bp. 1956. L. különösen a 
Helmeczi Mihálynak írott leveleket. 

» SZINSTYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1905. 10. köt. 277—278. h. 
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