1609. október 22. A Haditanács értesíti Leschenbrand főhadiírnokot, hogy hozzájárult ahhoz,
hogy Wathay Ferenc helyett ismét Balog Lukács kapja meg a cseszneki vajdai tisztséget.
(Georg Leschenprandt wirdt erindert, daß Ballogk Lukascfi die Weidaschaftt zu Tschessnek
an des Vatay Ferenzen stell wird wider vervilligt.) (HKrR. Registr. Prot. 1609. Bd. 222.,
Fol. 241.)

Lőkös István
ALEXOVICS VAZUL VERSEGHYRŐL ÉS A MARTINOVICS-PERRŐL
Ismeretes, hogy Alexovics Vazul a magyar felvilágosodás korának egyik legszélsőségeseb
ben konzervatív egyénisége volt, aki egyrészt a Verseghy elleni hajszával, másrészt ismerten
reakciós könyvének (A könyvek szabados olvasásáról. Pest, 1792.) megírásával vált a XVIII.
század utolsó harmadában irodalmunk „hírhedt" alakjává.
Verseghy iránti ellenszenvéről, áskálódásairól tudjuk, hogy azok személyes természetű
okokból fakadtak. 1785-ben a dominikánus kolostor templomában vasárnaponként ketten
osztoztak a szószéken, egyik héten Alexovics, a másikon Verseghy prédikált a vasárnapi szer
tartásra összegyűlt pesti nép előtt. 1 Ä felvilágosodás eszméivel rokonszenvező, illetve magát is
felvilágosult embernek valló Verseghy valósággal meghódította hallgatóságát. Mint Császár
Elemér megjegyzi, „ha Verseghy lépett a szószékre, a templom zsúfolásig megtelt, nemcsak
pestiekkel és budaiakkal, hanem vidékiekkel is, sőt még külföldről is jöttek, hogy meghallgas
sák a szónokot".2 Sikerét „ékes magyar nyelvének",
beszédei „formájának" s nem utolsósorban
a felvilágosult tartalomnak köszönhette.3 Csak természetes, hogy a jozefinizmus évtizedének
derekán ezek ellenében a konzervatív, ortodox-katolikus szellemben fellépő Alexovics jóval
kevesebb sikerre számíthatott. így aztán — hogy ellenfele tekintélyét csorbítsa, illetve
karrierjét derékba töresse — minden eszközt felhasznál a Verseghy elleni támadások elindítá
sára. Már a pálos rend feloszlatása után (1786), amikor az a hír kapott szárnyra, hogy „ . . .a
pesti plébániatemplom hitszónokává sokan Verseghyt szeretnék4 kineveztetni", Alexovics —
néhány társával — hajszát indít ellene, hogy elüldözze
Pestről. Verseghy és Herpi Krisztina
kapcsolata szolgált alkalmul a hajsza megindítására.5 Verseghy ekkor egy időre Egerben élő
anyjához költözik, majd később ismét visszamegy Pestre. Itt — miután a primási hivatal nem
tartotta „alkalmasnak" tanári és egyházi teendők ellátására, 192 forint összegű nyugdíjából élde
gél, illetve abból a pénzből6 (100 forint), amelyet a rend feloszlatásakor minden társával együtt
megkapott „átöltözésre".
Alexovics mesterkedéseit tehát siker koronázta. De ez a fanatikus ember korántsem érte
be ennyivel. Amikor később — már Lipót császár uralkodása idején — Verseghy közre adja
híres Millot-fordítását, Alexovics ismét támad. Megírja már említett könyvét (A könyvek
szabados olvasásáról), amelyben a francia felvilágosítók (Bayle, Voltaire,
Rousseau) mellett
a magyarok közül kizárólagosan Verseghy lesz a támadás célpontja.7 Bár könyvében nem írja
le ellenfele nevét, mégis oly nyíltan fogalmazza meg vádaskodásait, illetve gyűjti össze a
Verseghy személyét ért korábbi rágalmakat (mi több, hivatkozik
Verseghy művének megálla
pításaira több helyen is), hogy arra bárki azonnal ráismerhet.8
A küzdelem itt most — legalábbis az előzőekhez viszonyítva — mégis inkább elvi síkon
folyik. Alexovics ellenfele
aufklarizmusát, ennek kapcsán egyházellenes kitételeit kívánja a
nyilvánosság elé vinni,9 s ezzel — az egyházi hatóságok szemében már amúgy is jegyes Verseg
hyt — feletteseinél méginkább befeketíteni. Támadásainak eredményére ném is kellett soká
várakoznia. Amikor 10
Verseghy az 1792. augusztus 15-én elhunyt budai cenzor, Hübner Károly
állását megpályázza, Rietaller Mátyás — aki a budai censor secundariusi tisztet viselte, s most
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CSÁSZÁR E L E M É É : Verseghy Ferenc élete és művei. Bp. 1903. 19.
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csak következtetéssel próbálta körvonalazni Verseghy prédikációinak felvilágosult tartalmát, Szauder viszont
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maga is szerette volna elnyerni Hübner állását — épp Alexovics és Szaitz Leó írásaira11 hivat
kozva teszi meg feljelentését a Helytartótanácsnál Verseghy ellen. Mint ismeretes, ennek a
feljelentésnek
lett végső soron a következménye — hosszas huzavona, ismétlődő feljelentések
után 12 —,13hogy Verseghyt három havi „papi áristomra" ítélték, amit Nagyszombatban kellett
letöltenie.
így lett aztán Verseghy teljességgel veszélytelen ellenféllé Alexovics számára. Ezután
nem is igen hallunk arról, hogy közöttük újabb összeütközésre sor került volna. Annál bizonyo
sabb viszont, hogy Alexovics továbbra is figyelemmel kísérte Verseghy sorsát. Az egri érsekség
levéltárában őrzik Alexovicsnak két Eszterházy Károly püspökhöz írott levelét, amelyekben 14a
Martinovics-per, illetve kivégzések eseményeiről számol be az egri egyházmegye püspökének,
s csak természetes, hogy Verseghy személyéről, a mozgalomban való szerepléséről, s a rá mért
büntetésről e levelekben is említés történik.
A levelek természetesen a jakobinus-per egészét illetően is érdekes adatokat tartalmaz
nak. A jozefinizmus éveiben háttérbe szorított ortodoxia embere éber figyelemmel kísérhette
a jakobinizmus híveinek minden megmozdulását, majd méginkább a letartóztatásokat és a
per lefolyását. így aztán, amikor egyéb, személyes természetű ügyével fordult Eszterházy
Károly egri püspökhöz (erre alább még kitérünk), levelében pontos tájékoztatással tudott
szolgálni Magyarország egyik legtekintélyesebb főpapjának mind a per lezajlását, mind pedig
a kivégzéseket illetően.
Bár a levélváltás konkrét célja — mint említettük — magánjellegű volt, mégsem feltűnő,
hogy Alexovics a perrel kapcsolatos eseményeket ilyen részletességgel adja elő. Eszterházyról
jól tudjuk, hogy mind a jozefinizmus évtizedében, mind a későbbiek során, az aufklärizmus
következetes ellenfele volt (elsőnek tiltakozott pl. IL-József türelmi rendelete ellen,151791-ben
Dayka Gábort 16— felvilágosult szellemű prédikációjáért — végső soron ő záratja ki az egri
szemináriumból stb.), s így Alexovics joggal remélhette, hogy ezáltal csak növelheti a püspök
nek iránta feltehetően meglevő rokonszenvét. Emellett szól az a tény is, hogy az első, 1795.
május 4-én kelt levélben személyes kéréssel fordult Eszterházyhoz. Amikor felajánlották neki
a pesti egyetem hitszónoki állását, egy Gergeli András nevű társát sikerült megnyernie, hogy
az elvállalja ennek a posztnak helyettesi teendőit. Gergeli viszont az egri egyházmegyéhez
tartozott, így Alexovicsnak magához Eszterházy püspökhöz kellett folyamodnia, hogy Gergeli
elbocsátását az egyházmegyétől kieszközölje.
Gergeli személyéről egyébként keveset tudunk. Feltehetően valamelyik szerzetesrend
tagja lehetett, erre Alexovics leveléből következtetünk, aki következetesen pater-nek nevezi.
Elképzelhető, hogy a II. József által feloszlatott rendek valamelyikének volt tagja, s a rendek
feloszlatása után kerül az egri egyházmegyéhez.
Egerben egyébként is sok ex-szerzetes működött, jórészt ugyan állami szolgálatban, a
gimnáziumnál, de minden bizonnyal az egyházmegye vezetőinek támogatását is élvezve.
1786—96 között az igazgatói tisztet is egy ex-ciszterci töltöttedbe Schumann Theofil személyé
ben. 1788 —1805-ig, mint tanár működött ugyanitt Horváth Özséb volt domonkosrendi
szer
zetes; 1785—96 között Ujfalussy László és Pászty Raymond, volt ciszterciták.17 Gergeli neve
a gimnáziumnál működő ex-szerzetesek között nem szerepel, valószínű tehát, hogy valamilyen
egyházi (plébános, káplán) funkciót töltött be valahol az egyházmegye területén. Szerzetes
volta mellett szól még az is, hogy az egri,
egyházmegyei papnevelő intézet növendékeinek és
elöljáróinak névsorában sem szerepel.18
Mindezekből következik, hogy rend-tagságát nem tudjuk megnyugtatóan tisztázni,
csupán feltevésekre hagyatkozhatunk. Bár Kisbán Emil pálos rendtörténete 19 nem tesz emlí
tést róla, mégis legvalószínűbbnek látszik, hogy maga20is pálos volt, miként Alexovics, aki az
itt közölt egyik levélben határozottan társának nevezi. Alexovics sokat adott rendjének hír
nevére (ez itt közlésre kerülő leveleiből is kiolvasható), valószínű tehát, hogy erre a posztra is
volt rendtársai közül kívánt megnyerni valakit.
Hogy végül aztán mi lett p. Gergeli András sorsa, pontosan nem tudjuk. Alexovics
1795. május 21-i leveléből csupán annyi derült ki, hogy a püspök hozzájárul Gergeli távozásá11
Szaitz Leó, a hírhedt egri szervita is t á m a d t a Verseghy Millot-fordítását Magyar- és Erdélyország
rövid ismerete c. művében; erre Alexovics is hivatkozik könyvében, sőt idéz is belőle! Lásd: A könyvek szaba
dos olvasásáról. 12 — 13.
12
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Az egri érsekség levéltára. Egyházi levéltár. Rakt. szám 313. Iratszám: 2251.
MÁLYUSZ ELEMÉR: A türelmi rendelet — II. József és a magyar protestantizmus. Bp. 1939. 329.
"17L Ő K Ö S ISTVÁN: Dayka Gábor egri éveiről. I t 1962. 4 0 7 - 4 0 8 .
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hoz, ha már a Helytartótanács is beleegyezését adta. 21 A pesti egyetem hitszónokai között
azonban hiába keressük nevét,22 így valószínű, hogy kinevezésére23 mégsem került sor 1795-ben,
sőt később sem, mert 1796. április 2-án Alexovics már meghalt.
Alexovics leveleit elsősorban a jakobinus perrel kapcsolatos utalásai — ezen belül
Verseghy személyére vonatkozó megjegyzései — teszik érdekessé.
Ismeretes, hogy a per, majd az ítéletvégrehajtás országos visszhangot váltott ki. A
korabeli újságok (a bécsi Magyar Hírmondó, Bétsi Magyar Merkurius, Pressburger Zeitung)24
részletesen tárgyalják az eseményeket, de „ . . . a főúri levéltárakban is több részletes beszá
moló maradt ránk". 25 Ezeknek a beszámolóknak számát gyarapítja Alexovics most közlésre
kerülő két levele is.
A levelekben található utalásokat összevetve a Benda Kálmán által közölt forrásokkal,
megállapítható, hogy Alexovics értesülései — egy-két apró eltérés ellenére is — hitelesek. Az
1795. május 4-én kelt levélben először az öt fővádlott (Martinovics, Hajnóczy, Laczkovics,
Szentmarjay, Zsigrai) 26ítéletéről ad tájékoztatást. Eszerint a Királyi
Tábla mind az öt ellen
halálos ítéletet hozott, s ezt a Hétszemélyes Tábla is jóváhagyta.27 Azt is tudni véli, hogy az
utóbbi jóváhagyással ellátott ítéletet staféta vitte az uralkodóhoz. Abban viszont kétkedik,
hogy az uralkodó válasza, mint bizonyos körök állítják, 28
már meg is érkezett volna május 4-ig,
s az ítélet végrehajtására néhány napon belül sor kerül.
Az öt fővádlott ügyének előadása után tesz említést Verseghyről, Szolártsikról és
Verchovszkyról, akiket kard általi
halálra ítéltek. Értesülései pontosak, mindhárom esetben
egyeznek az ítéletek szövegével.29 Közvetlenül ezután szól még két ex-szerzetesről, névszerint
Makk Domonkos volt pálosról, és Juhász János volt praemontreiről, akiknek ügyében május
4-én, tehát a levélírás napján, történt végleges döntés. Ügy tudja: Juhász háromévi börtönt
kapott, Makkot pedig egyesek szerint három, mások szerint kétesztendei fogságra ítélték.30
Láthatóan Makk sorsa érdekelte jobban, aki rendtársa volt, s — mint a levél más helyén
olvassuk — „bemocskolta" a rend „becsületét". Biztosra veszi, hogy „ . . .ezt a több jó31 tulaj
donsággal rendelkező embert Verseghy ámította e l . . . ő diktálta neki a katekizmust".
Úgy látszik, elég biztos forrásból tájékozódott a per lefolyását illetően, mert Makk
„1795. febr. 3-i kihallgatásakor . . . " valóban „ . . . elismerte, hogy egy alkalommal Vérségi
felkereste
őt, mondván, hogy érdekes irat van kezei közt, ha érdekli, szívesen lediktálja
neki". 32 Makk — mint vallotta — előbb kitért
ez elől, később azonban Verseghy ismét je
lentkezett, s „le is diktálta neki az egészet".33
A levél záró soraiban ismét a két volt pálos rendtársat emlegeti, Verseghyt és Makkot,
akik „bemocskolták" a rend „becsületét" s kijelenti, hogy ezt mintegy jóváteendő, rövidesen
egy magyar nyelvű könyvet ír Az Egyenlőségről és a Szabadságról, hogy ezzel egyfelől a királyi
trón „megerősítését" szolgálja, másfelől pedig „megakadályozzon" „minden zavargást és
forradalmat a birodalomban". Az említett mű el is készült, kiadására azonban nem került sor,
nyilván Alexovicsnak 1796-ban bekövetkezett halála miatt. Az Egyenlőségről és szabadságról
a Frantziák és Frantziázók ellen34a mostani üdőkre. címet adta művének s Vácott, Gottlieb
Antalnál szándékozta közreadni.
Alexovics második levelének keltezése: 1795. május 21., tehát a kivégzést követő napon
íródott. Miután néhány sorban köszönetet mondott a püspöknek — az iránta tanúsított jóin
dulatért Gergeli elbocsátásával kapcsolatosan — nyomban rátér Martinovics degradálásának,
majd a kivégzéseknek a leírására.
81
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A degradálást csak röviden említi, megjegyezve, hogy az május 18-án, hétfői nap
történt a volt ferencrendi zárda 35
templomában s a szertartást Kondé püspök végezte, nyilváno
san, az összesereglett nép előtt. Sokkal részletesebben írja le a kivégzés eseményeit. Előbb
a foglyok „elővezetéséről", a kivégzés színhelyéről szól, majd külön-külön rátér a kivégzés sor
rendjére, az elítéltek magatartására. Főleg az áldozatok kivégzés előtti és alatti viselkedését
részletezi. Leírja, hogy Zsigrait — akit elsőnek fejeztek le — „csaknem félholtan" vitték a
hóhérpallos alá, majd Martinovicsról szól, akinek az ítélet szerint
végig kellett néznie társai
halálát, s ez annyira megtörte, hogy lábán nem tudott megállni.36 Martinovics ájtatoskodását
is megemlíti, amire több egykorú feljegyzésben is találunk utalást, hogy ti. a vesztőhelyen is
meggyónt s állandóan a keresztet csókolgatta.37 Elmeséli azt is, hogy Laczkovics semmiképp
sem volt hajlandó Martinovicsnak
megbocsátani, aki őt a vérpadra juttatta — bár az több
ízben is kérte bocsánatát.38
A kivégzés eseményeinek ismertetése után a Hétszemélyes Tábla újabb halálos ítéletei
ről tesz említést. Tudomása szerint ez körülbelül tizenhárom személyt érint — közöttük van
Szulyovszky és Kazinczy Ferenc.
A levél záró soraiban ismét Makk^Domonkos nevét emlegeti, aki — mint mondja (persze
tévesen)39 — kétévi börtönt kapott csak azért, mert „Verseghyről tudott és őt nem jelentette fel,
habár ő maga ezek társaságába egyáltalán nem tartozott".
Alexovics leveleit az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük:
Excellentissime, Illustrissime, ac Reverendissime
Domine Praesul! Domine, Patrone benignissime!
Singularis Excellentiae Vestrae Benignitas, qua me, licet immerentem, tot jam annis
gratiosissime complecti dignata est, efficit, ut filiali cum fiducia Supplex Excellentiae Vestrae
pedibus advolvi praesumam. Stimulatus sum pluribus ex partibus, ut Officium Exhortatoris in
Universitate Regia suscipiam. Demum consensi, ea tarnen sub conditione, ut mihi socius adjungatur, qui et aliquantulam partém oneris ferre, et in aegritudine vices meas supplere debeat.
Acceptata est per Commissionem Litterariam Budensem conditio. Ego verő, licet plures e
Confratribus meis hoc nomine interpellaverim, neminem tarnen reperi, qui se ingerendo hoc
munere socium mihi addicere vellet, nisi unum unicum P. Andreám Gergeli, in Dieocesi Excel
lentiae Vestrae Domino famulantem. Optabam ego quidem memorati Patris animum, adjectis
humillimis precibus meis, Excellentiae Vestrae illico significare. Quia tarnen valde incertum
erat, num petitio haec mea locum sit habitura imprimis ad Excelsum Consilium, tum verő
Viennae; super re adeo incerta non praesumpsi incommodus Excellentiae Vestrae fieri. Nunc
jam adest Budae tarn circa me, quam circa Patrem Gergeli Resolutio, intimanda, procul dubio,
per Excelsum Consilium Excellentiae Vestrae. Quare nunc jam, ego ex parte mea, summis, et
de genu humillimis precibus Excellentiae Vestrae supplico, dignetur pro innata sua Benignitate,
ac notissimo Religionis zelo eam unicam gratiam mihi, minimo quidem sed certe devotissimo,
ac sincerrisimo suo veneratori gratiosissime conferre, ut ubi Pater Gergeli preces pro dimissione
sua Excellentiae Vestrae supplex obtulerit, eum favore suo paterne complecti, et üli abeundi
veniam gratiosissime largiri dignetur. Quam gratiam dum ego filiali cum fiducia praestolor,
et perenni gratissima apud Deum memoria me reculturum sancte spondeo, in profundissima
veneratione, sacram dexteram exosculatus, jugiter persevero
Excellentiae Vestrae
Pest, 4. Maji
1795.

indignissimus capellanus
et clientum minimus
P. Basilius Alexovics
mp.

Patrem Pertzel, Provincialem Piaristarum, accepta Reverendissimi Domini Maka i
epistola, rogavi, ut Responsa sua, quae Primati ad proposita puncta obtulit, Excellentiae Vestrae
35

i. m. 788.
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A degradálás - mint tudjuk — valóban ezen a napon folyt le, Kondé hajtotta végre. L.: BENDA:

Martinovics viselkedéséről ugyanezt jegyzi meg Kazinczy „ . . . a Győri Magyar
Kalendáriumba]
leírt másolatban:
»Sőt mindvégig a földön fetrenge ájulgatva«". Idézi BENDA: i. m. 791. 1. sz. jegyzet.
37
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Ugyanezt olvassuk Getse Dániel említett levelében is azzal a különbséggel, hogy Getse szerint
Laczkovics a vérpadon megbocsátott Martinovicsnak, Alexovics szerint nem. Getse ezt írja: Laczkovics
„haragudott Martinovicsra, azt az okát adván, hogy ő soha papnak nem hitt, s most mégis a miatt kell néki
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transmittere velit. Promisit se facturum, et quidem libentissime, ac primo quoque tempore.
An promissa impleverit, nescio; nam paulo post pro Visitationibus Canonicis suorum collegiorum discessit, et nondum remeavit.
Primas jam ante Pascha abscessit Buda. Non expectatur isthuc nisi cum fine Maji.
Offensus esse dicitur (et quidem ab uno e suis) per Excelsum Consilium, quod Bullám Pontificiam de Jubilaeo ad ordinarios non per eum, sed per se, expedierit Consilium. Contra quinque
Budenses Captivos, nempe Martinovics, Hajnóczy, Latzkovics, Szent-mariai, Zsigrai, in Tabula
Regia lata est mortis sententia: hanc sententiam ad se adpellatam, Septem-viratus jam revidit,
et approbavit: hoc unicum addidit sententiae Tabulae Regiae, ut Martinovics, tamquam Conjurationis Caput et Faber, inter hos quinque ultimus expediatur, et reliquorum quatvor necem
oculis suis spectet. Elapso die Sabbathi hora 8-a Matutina expedita est ad Suam Majestatem
Stafetta, quae Tabulae Septem-Viralis sententiam ei perferret. Quidam ajunt, jam revenisse
ab Sua Majestate responsum, ut sententia executioni mandetur et die Mercuri fore expeditionem
sed hoc adhuc incertum mihi videtur. Infelix Verseghi elapso die Sabbathi in Tabula Regia
etiam Capitalem sententiam accepit, quae eidem jam promulgata est; uti et Szolarcsek, Instructor Abafianus, et quidem Verchovszky Fiscalis apud Nachot in Banatu: hi omnes tres ad
gladium damnati sunt. Hodie in Tabula Regia pronunciantur duodecim Sententiae: sex erunt
Capitales, sex autem ad Carceres, et labores condemnabuntur. Inter hos posteriores sunt duo
reliqui sacerdotes, nempe Mak, ex Paulinus, et Juhász ex Praemonstratensis. Juhász condemnatus est ad trium annorum carceres: Mak juxta quosdam ad trium, juxta alios ad quinque
annorum. Hie prout mihi constat, bonae alias indolis homo, per Versegium est deeeptus,
vel corruptus: ille ipsi Catechismum dietavit. De Pace inter nos et Gallos hie fortis rumor
repente percrebuit. Narrant venisse Vienna epistolas, quae referant, ante paueos dies
fuisse in audientia apud Imperatricem plures Comitissas, quas inter erat juvenis Karolyiana:
Imperatricem ad eas dixisse: Grates Deo! jam et nos habemus pacem cum Gallis, et quidem
honestissimis cum Conditionibus. Multi tarnen exputant rei hujus confirmationem. Ego ad
sarciendum, qua ratione possum, honorem Ordinis nostri, quem Versegi et Mak tarn enormiter
infecerunt, patrio idiomate conscribo libellum de Aequalitate et Libertate, ita ordinatum, ut
fortissime firmám Thronum Regium, ac Regni Status et Ordines: et impediam omnem in Regno
tumultum, ac revolutionem: si diligeriter lectus, ac praesertim rusticis praelectus fuerit; non
vane spero finem meum me esse assecuturum: Perficiam opusculum intra quatvor hebdomades,
ante quam exhortari ineipiam: tum illud prelo dabo: ubi paratum fuerit, praesumam exemplari
servire Excellentiae Vestrae, cujus dexteram sacram iterum iterumque exosculor.
A második levél szövege:
Excellentissime, Illustrissime ac Reverendissime
Domine Praesul, Domine Benignissime!
Exosculor Excellentiae Vestrae Sacram Dexteram pro singulari eo favore, quo me,
intuitu P. Andreáé Gergelyi gratiosissime compleeti dignatur. Nec ipse desidero ut memoratus
Pater absque Intimato Excelsi Locumtenentialis Consilii horsum adveniat. Certissime tarnen
növi, Intimatum eatenus ad Excellentiam Vestram esse dirigendum. Interea solus feram onus,
licet id totó hoc anno scholastico fieri debeat; neque enim desiderare prudenter possum, ut ille
repentissime, magno fortassis suo cum damno, de statione sua decedat.
Praesumo mittere Excellentiae Vestrae sententias, contra quinque Conjuratos, in
Tabulis Regia, et Septemvirali perlatas, et hesterna die, seu 20-a Maji executioni mandatas.
Ex his totum eorum Crimen clare elucescit. Die Lunae, seu 18-a Máji in Ecclesia olim Franciscanorum, ea, in qua nuper Franciscus Rex coronatus est, per Illustrissimum Episcopum Konde
degradatus est Martinovics, apertis januis, et populo, qui Ecclesiam totam impleverat, spectante. 20-a Maji edueti sunt, sub magna reguláris Militiae custodia, per Ordinarium Judicem
Nobilium Joannem Szabó, hora 6-a matutina Malefactores ad pratum Budensis Commendantis,
infra arcem, non procul a Capella Sangvinis, vulgo Rauffung-Schirer Capellen, in Suburbio
Christinae. Hic primus decollatus est Comes Sigrai, fere semianimis, ad tertium duntaxat
carnificis ictum: tum Szentmariay, postea Laczkovics, deinde Hajnóczy, postremo Martinovics,
qui reliquorum omnium necem oculis e propinqvo spectare debebat; corruit tarnen miser prae
angustiis animi, cum Sigrai caederetur, nec stare deinceps pedibus poterat. Tres, Martinovics,
Sigrai, Szentmariay compunctissimi, et ad totius populi exemplum contriti, inter Svavissima,
et assidua Crucifixi oscula, peracta etiam in loco Supplicii Sacramentali Confessione, mortem
oppetierunt. Quartus Laczkovics, pridie Expeditionis, dicitur etiam fuisse confessus, et Sancto
Viatico munitus; sed deinde reconciliari, ut audio certissime, Martinovicsio qui eum velut caput
huc pertraxerat, nullo modo voluit, et in furia adversus eum decessit, licet Martinovics, medio
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acerdotis, veniam ab eo petierit, et indulgeri sibi enixius postulaverit, id quod Martinovics
cum reliquis quoque tribus egit, omnes deprecatus, venia petita. Terror justus invasit utramque
urbem nostram. Nullus jam hie adest Latomus. Quamdiu? Superi norunt: utinam sempiternum !
Praeter hos quinque tredeeim circiter sunt, in quos Septem Viratus mortis sententiam pronunciavit, quos inter continetur etiam Szullyovszky, et Kazinczy Franciscus, sive senior. De his
variae sunt variorum sententiae. Quidam ajunt, nemini dandam esse vitae gratiam. Alii affirmant, tres vel summum quatvor de his esse supplicio extremo afficiendos, caeteros non item.
Nonnulli autumant, omnibus vitam esse donandam, et ordinariam in temporaneam esse commutandam. Horum omnium sententiae, ut audio, nondum sunt suae Majestati submissa;
expeetat Septem Viratus, ut causae hae criminales, omnes finem aeeipiant, et tum una omnes
expediantur. Mak Ex-Paulinis in Septem-Viratu ad duos annos carceris damnatus est, pure
propterea, quod de Versegio seiverit, et non eum detulerit, licet ipse de societate eorum prorsus
non esset. Abaffiana causa nondum est finita.
His tristibus, scitu tarnen fors necessariis, gratificari Excellentiae Vestrae praesumo,
in profundissima veneratione sacram dexteram exosculatus, jugi eultu persevero ejusdem
Excellentiae Vestrae indignissimus Cappellanus
Pest 21-a Maji
1795.

et Clientum minimus
P. Basilius Alexovics
mp.

Futaky István
(Göttinga)

KAZINCZY, RUMY ÉS A GÖTTINGAI TUDÓS TÁRSASÁG
A magyar szellemi élet és az 1737-ben alapított göttingai egyetem sokrétű, s különösen
a Georgia Augusta fennállásának első évszázadában igen élénk kapcsolatáról összefoglaló
nagy munkát írni még senki sem vállalkozott. Legutóbb Borzsák István emlékeztetett erre a
még elvégzendő fontos feladatra s járult hozzá könyvében1 sok
adattal a leendő műhöz. De
korai is lenne még egy teljesség igényével föllépő tanulmányt 2 megkísérelni addig, amíg nyil
vánvalóan fontos részkutatások elvégezetlenek. Ezek közé tartozik a kapcsolat göttingai
emlékeinek föltárása. Jelen közlemény éppen ebben az irányban kívánja megtenni az első lé
pést. Göttingeni levéltárakban végzett, egyelőre inkább szúrópróba jellegű kutatásaim is már
több magyar vonatkozású emléket tártak föl, amelyek közül kettőt, a Kazinczyhoz fűződőket,
az alábbiakban ismertetni szeretném. Mindkét emléket a göttingeni Tudományos Akadémia
(Akademie der Wissenschaften zu Göttingen), a Königliche Sozietät der Wissenschaften utód
jának levéltára őrzi.
Az első (Scient 101 jelzettel) Kazinczy Schlözerhez, kora neves történettudósához inté
zett levele. A levelet másolatból már eddig is ismertük (KL VI, 327 k.). Kazinczy ugyanis a
Rumy Károly Györgyhöz 1809. április 16-án intézett levelében, minden valószínűség szerint
házi másolatából, közölte német ajkú barátjával a Schlözernek ugyanazon év február 25-én
írt levele szövegét (s az arra kapott választ is) 'tanulság okából'. A másolat másolata és az ere
deti között azonban olyan sok az eltérés, hogy utóbbi közlése mindenképpen indokolt. íme
a szöveg:

Hochwohlgeborener Ritter, hochzuverehrender Herr Hofrath,
Einer Ihrer dankbarsten Zöglinge, Prof. Dan. Nitsch, zu Sáros-Patak, (gest. den 28st
May 1808.) hinterließ ein Werk unter dem Titel: Abhandlung über die Osteolithen, nach einer
neuen Theorie der Erde und der Erdkatastrophe, und der Vollstrecker seines letzten Willens
beehrte mich mit dem Zutrauen, Nitsch's eigenhändiges, zum Druck bestimmtes Ms. vor
einigen Wochen in meine Hände abzulegen. Die Abhandlung ist dreyßig Bogen stark, und ist
1
BORZSÁK ISTVÁN: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Bp. 1955.
• DÜMMERTH DEZSŐ hasznos, rövid összefoglalása: Oöttinga és a magyar szellemi élet (FK 1961. 351 —
373., különlenyomatként is mint A budapesti egyetemi könyvtár kiadványai 15. sz.) természetesen nem pótol
hatja ezt a hiányt.
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