
oruossaga sem kenéés, sem ital adás nem leszen, hanem chak oluasás3 es valamy fúueknek 
applicalása. 

Ezekről azért iro[k] Nagisagod[nak], hogi érthesse az Aszoniállatnak ide való iowetelet, 
vrun[k felöjl walo iteleteth es remensegetis giogiulasa felöl, kine[k i]öwendöben való effec-
tussayrolis bizoniossa [teszem] Nagi[sagod]ot. 

Elwegezte vala [ö felsége, hogy engem]et fel botsasson Nagiasagodhoz, de illien [va]l-
tozas tört[énvén] Cancellarius Vramon, s-öregbeduen az Niauoliays ez n[apo]k[ban] ö felségén, 
el halaszta fel botsatasomot, hanem [Niari]4 Vramot botsátá fel Nagisagodhoz. Mi minniaian 
[itt] az Nagisagod dexteritassaban,sollicitudoiaban es oko[ssag]abanhellyheztettuk Isten vtan 
fö remensegunketh, Eö [zent] felsége algya meg az Nagisagod munkaiat, hogi Nagisagod 
által minden turbooktol es fremitussoktól meg szaba[dúlhasson] pátriánk, reuiuiscalhasson 
szabad állapatra s-az [Iste]n Neuenek fel magaztalására. A mint e[z e]löt való Írásomban, 
kérem ebbenis Nagiasagodat, Nagiasagod az lustus Lipsius Epistolainak ad Belgas irattaknak5 

tegies[zer]it s-kwlgye az en szolgalatomért megh énnekem. Az Vr [Is]ten sokáig iooegessegbe 
éltesse Nagisagodot. írtam C[as]san, 7. Septembris 1606. 

Nagisagod szolgaya 
Rimay János etc. 

Hetycssy István 
ADALÉKOK ÉS DOKUMENTUMOK BERZSENYI DÁNIEL ÉLETRAJZÁHOZ 
Berzsenyi családfának eredete 

Vargha Balázs kitűnő monográfiájában arról ír, hogy Berzsenyi Dániel valamelyik 
irat szerint „a Nádasdyak atyafiságával dicsekedett" volna. Ezt Vargha valószínűleg tévesen 
olvashatta. Ugyanis Berzsenyi őse, Beorseony Mihály 1610-ben familiárisa volt a kiskorú 
Nádasdy Lászlónak, sőt még ennek atyját is hűségesen kiszolgálta, ezért jutalmul 1610-ben 
özv. Nádasdy Kristófné (Chóron Margit) 200 Forint értékben inscriptioba adott neki Kys 
Pirith prediális községben (Veszprém m.) abból a birtokból, melyet még ezen Margit asszony
nak a nagyatyja, devecseri Chóron András szerzett magának.1 Minthogy pedig Nádasdy László
nak Zrínyi Zsuzsanna volt a neje, ezért joggal hivatkozhatott e két családdal fennállott köte
lékére a ,,familiaris", mely szóról ma már tudjuk, hogy nem jelentett egyúttal atyafiságot is. 

Az említett Berzsenyi Mihálynak répceszemerei Szemerei Magdolna volt a neje, kitől 
már 1610-ben Gáspár, Tamás, Mihály, Zsuzsanna, Mária nevű gyermekei éltek. Ez a körülmény 
világosan bizonyítja, hogy miként kerültek a török által állandóan rettegésben tartott Kemenes 
vidékéről (Várpalota, Veszprém eleste után) a Repce mellékére: Répceszemerére, Nemes-
ládonybaés Bükre, mert ez a vidék — ellentétben a Rábaközzel — a Nádasdyak védelme alatt 
a török portyázásoktól mentes maradt. 

Ezen a vidéken, így a Vas megyei Urai Újfalu községben2 valamint Mesterházán3 a 
költő maga is gyakorta megfordult. Sőt, mint alább látni fogjuk, minden valószínűség szerint 
az e vidéken fekvő Bükre kell tennünk a költő iskoláztatásának kezdeteit is. 

Berzsenyi iskoláztatásainak kezdetei Bük községben 
Tudjuk, hogy a költő anyja beteges teremtés volt, talán gutaütés érte (1794-ben már 

meg is halt), és ezért is kényszerült költőnk édesatyja a Niklán levő birtokát is zálogba adni, 
mert elég gondot okozott neki a hetyei jószága is, minthogy Hetyén prókátori paciensei sem 

3 Értsd: ráolvasás 
« Nyáry Pál nevét Bocskainak már idézett leveléből tudtuk pótolni (I. h. 326.) 6 Justus Lipsius: Epistolarum selectarum centuria .. . ad Belgas. Antverpiae 1605. — Rimay és Justus 

Lipsius kapcsolatára 1. VAKQHA ANNA: Justus Lipsius és a magyar szellemi élet. Bp. 1942. főleg 46—50. 
1 Vasvári káptalan hiteles helyi protocol. 1610. év Nr. 109. 2 A Vas megyei Urai-Üjfalu községben dukai Takács Sára utáni örökségének pénzkezelője, mesterházi 

Nagy József élt, a költő anyagi érdekei miatt ott gyakran megfordult, hogy tőle a kamatokat idejében kézhez 
vehesse (1. a Berzsenyi pere felesége rokonaival с fejezetet). E községben találkozott Döbrentey Gábor atyjá
val, mint azt költőnk hozzá írott leveléből is tudjuk. 3 Mesterházán gyakran felkereste nagyalásonyi Barcza Sámuelt, aki ugyan 1808-ban elhunyt, de öz
vegye, Káldy Júlia megindító gyengédséggel fogadta és magasztalta verseit. Mesterházán (Sopron m.) ma is 
megvan a „lassan csergedező csermely" (A csermelyhez), amely melletti ligetben (Suskos volt a neve) andalogva 
figyelték a csillagokat egész hajnalhasadásig. A ligetet azóta kiirtották és csak kb. egy holdnyi gyümölcsös van 
meg belőle, a többi részén pedig szépen kultivált modern kertészet, de e sorok írója még látta a liget régi fáinak 
jó részét. Ide szólhatott a Vigasztalás, amikor Káldy Júlia 1808-ban „árva szive kedves felét hant alá zárta." 
Káldy Júlia fia, Barcza Károly (szül. 1790-ben) 1828-ban már Halimbán él házasságban a költő egyetlen leá
nyával, Lídiával. (Ez utóbbi adat Balogh Ferenc nagygeresdi ev. lelkész szíves közlése alapján.) 
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kerültek. Akkoriban is divatozott, hogy a beteges anya terhének könnyítése céljából egy jószívű 
rokon veszi magához a gyermeket. Ismeretes Berzsenyi nyilatkozata, amikor Thulmon János
tól Nikláról hazatérőben édesatyjáról írja: „ 6 engemet nem ismert s az én szilajságomat nem 
mérsékelni, zabolázni akarta." Ilyen szilajkodásra, csintalankodásra neki sem a kis Hetye, 
sem Thulmon János szinte néptelen pusztája nem adhatott alkalmat, csak olyan helység, ahol 
különböző társadalmi osztályból való sihederek hada lepte el az utcákat. Ilyen község volt 
Bük, hol a költő nagyatyja, dédatyja, de fiatal korában saját atyja is prókátorkodott, kiknek 
emlékét fenntartotta a hagyomány, és főként az ottmaradt Györkéi család, vagy még inkább 
Horváth István táblabíró uram. Ez utóbbinak felesége: Enesey Zsuzsanna vehette magához 
a „gyenge" Dánielt, hiszen Enesey Rosinát keresztanyjaként írták be Celldömölkön az anya
könyvbe.4 

A Sopron megyei Bük nagyközség nemesei közt sok táblabíró és prókátor lakott (ezeket 
felsőbüki Nagy István nagyhatalmú ítélő mester vonzotta ide)5 de voltak nyugalmazott 
katonatisztek is. Eluralkodott köztük az a felfogás, hogy gyermekeiket a soproni líceumban 
való iskoláztatás után visszatérítik a gazdálkodáshoz, mely a korlátlan szabadságot látszott 
biztosítani. Ez a felfogás Berzsenyi életpályáján és felfogásában is érvényesült. Ezen felül a 
bükiek nagyon szerették a verseket, mint ez Payr Sándor történeti munkáiból kiderül.6 Még 
Gyurácz Ferenc evangélikus püspök diákkorában történt (élt: 1841 —1925), hogy egy vendég
szónok verses előfohász nélkül prédikált Bükön. Gyurácz nagynénje erre azt mondotta: 
„Dejszen öcsém uram vers nélkül prédikáció nem ér semmit." 

Ugyancsak Bükön volt tanító Kovácsics Márton preceptor is (meghalt 75 éves korában, 
1799-ben), akit Kovácsics János követett 1796-ban az itteni tanítóságban, akinek Salzman 
Erkölcsi Anekdotái-bó\ magyarra lefordított tíz verse maradt fenn egy földműves kéziratos 
másolatában, aki ezzel egy füzetben írta össze 1843-ban péteri Takáts Józsefnek Erkölcsi okta
tásait szintén versekben, továbbá Csepreg pusztulásáról, Czeglédi István kassai pap haláláról, 
gályarabokról stb. szóló régi hosszú verseket. Salzman nyomán készült s korához képest elég 
gördülékeny verseivel mértékletességre, takarékosságra, a szülők iránt való tiszteletre és egyéb 
erényekre igyekezett tanítványait nevelni. Több, mint 150 évesek ezek a versek, az ódonság 
zamata s bizonyos kántorhumor is érződik bennük. 

Szokás volt még akkoriban Bükön, hogy a tanító temetésekre ún. „áriákat" készített, 
melyek a búcsúztatóknál jóval rövidebb és szebb gyászversek voltak, s ezeket ő maga énekelte 
el, mint jó hangú szólóénekes. 

íme, mennyi vers ebben a kulturált községben ! Habár minőségileg kezdetlegesek is 
voltak, de arra mindenesetre alkalmasak, hogy a fiatalúr lelke mélyén szunnyadó tehetséget 
felvillanyozza és próbálkozásra indítsa. Berzsenyi 1809. márc. 12-én Kazinczyhoz írott levelé
ben maga tesz erről is bizonyságot, amikor ezt írja: „Az én gyermekeim, Lydia, Farkas, Antal, 
Salzmann javallatinak becsületére váltak, minden egykorbelieket szembetűnőképen felmúltak" 
stb. 

Abban az időben a Répcemellékről (így Mesterházáról és Bükről is) a soproni hetipiacra 
télen-nyáron át kígyóztak az országutakon az eladni szánt holmikkal megrakott szekerek, 
amelyek egyben hozták is az ott tanuló diákok részére a híreket, leveleiket hazulról, visszafelé 
menet pedig vitték is tőlük a híreket az ismerősökhöz, avagy éppen magukat a diákokat, ha 
valami okból kiruccanni akartak. Bük, Mesterháza stb. közelsége ilyen formán Berzsenyinek 
is nagyon megkönnyítette kirándulásait pajtásaihoz és szerelmeihez. Ezekről ottani tanárja: 
mesterházi Nagy János 1794 táján panaszlóan értesítette is a költő édesatyját7. 

* BALOGH GYULA: Emlékkönyv Berzsenyi Dániel szül. évford. Szombathely 1876. 
«Meghalt 84 éves korában 1737. márc. 18-án. 
• P A Y E SÁNDOR: Régi tanítóink verses hagyatéka. Harangszó 1929. 9. sz. 
' Bükön a költő családjára utaló tárgyi emlékek: egy félemeletesre készült masszív kőház ma is áll. 

Ezt a költő nagyatyja és testvérei 1752-ben adták el a Hetyéssy családnak. A házat később egy cukorgyári 
tisztviselő vette meg, ezért a lakosság „Czigler-ház" néven ismeri. Az Alsó- és Közép-Bük határán levő utca
kanyarban fekszik, az országút mellett nagy kertjével. Alsó-Bükön van az úgynevezett „Horváth kastély", 
mely ma is megvan épségben, a díszfák és bokrok azonban csaknem eltakarják. Ez a ház 1813 és 1888 közt a 
Berzsenyi család egyik ágának birtoka volt, akkor eladták a Hetyéssyeknek. A temetőben ma is megvan a 
Berzsenyi-kripta, de belepte a fü, a bokrok. Vasajtajának a kulcsa is elveszett. 

A répcemelléki ifjúkori iskoláztatásnak látszólag ellene mond Polgár István tanítónak 1788-ban Hegyes 
Kis-Somlyón költőnk részére kiállított bizonyítványa. Ez azonban több oknál fogva sem cáfolhatja meg fel
tevésünket. 1) Abban az időben megszokott dolog volt tanítók, lelkészek átköltözése más községekbe, miként 
a már említett verscsináló Kovácsics János büki tanító is elment 1804-ben Tétre, de 1810-ben visszatért újból 
Bükre, és ott taní tot t 1839. ápr. 17-én bekövetkezett haláláig. 2) A büki anyakönyvekben igen sok Polgár 
névre találunk az 1760 — 1830 s tb . években, s tüzetesebb átvizsgálás során bizonyára ráakadunk az említett 
Polgár István tanítóra is. (Ezt későbbi kutatás Kis-Somlyón is kideríthetné.) 3) Az ilyen igazolványokat nem 
abban az időben szokták a tanítók kiállítani, amikor a gyermek befejezte náluk tanulmányait , hanem akkor, 
amikor a szülők elhatározták fiuk felsőbb oskolákra való küldését és a szülő — lefizetvén a megfelelő obulust a 
mesternek — kérte annak írásbeli kiadását. Minthogy pedig az igazolványból hiányzik az, hogy melyik évtől 
meddig volt Polgár tanítványa, azért az elemi iskoláztatás szempontjából sem tekinthetjük teljes értékű 
forrásnak. 
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Berzsenyi további kapcsolatai Bük községgel és a Répcemellékkel 

Ismeretesek Berzsenyi nagy ódái a RépcemeUék híres szülötteihez: Felsőbüki Nagy 
Pálhoz és Felsőbüki Nagy Benedekhez. Ismeretes, hogy Berzsenyi pesti látogatása alkalmával 
— Kazinczy barátainak megrökönyödésére — otthagyta az író-társaságot, hogy Bihari János 
hegedűjátékát hallgassa. Nos, ez a Bihari János is Bükről szakadt el a Herényi és mankóbüki 
Balogh család leányágából (megh. 1827. ápr. 27.). 

A későbbi tárgyalandó Polatsek Pál elleni pőrében Berzsenyi Dániel büki prókátort 
kért fel ügyének képviseletére 1830-ban: Gyurácz Ádámot. (L. később.) 

Még jelentősebb azonban a szintén répcemelléki Perlaky családdal való kapcsolata. 
A Bük közelében fekvő Nemeskéren 1780-tól 1783-ig Perlaky Dávid volt az evangélikus 

lelkész. Az 1681-i soproni országgyűlés ezt úgynevezett „artikuláris-" hely gyanánt jelölte ki, 
és a Répce-mellékén élő evangélikus hívők csakis itten tarthattak istentisztéleteket. Ide 
avatta fel lelkésznek testvérbátyja: Perlaky Gábor superintendens 1780. június 11-én Perlaky 
Dávidot8. Bükről Nemeskérre egész szekértáborokon érkeztek a hívek istentiszteletre. Ide 
járt ebben az időben Berzsenyi Dániel is (akár Bükről, akár Mesterházáról, akár á Nagygeres-
den lakó Káldyaktól) nemcsak istentiszteletre, hanem Perlaky Juditnak a tiszteletére is, aki
nek atyja itten már Trestyánszky Katalint bírta feleségül. Mindhárman összejártak a nemes
kéri tanítóval, rádóczi Gyarmathy Györggyel és valószínűleg ennek az ismeretségnek alapján 
lett a költőnk fiának, Farkasnak éppen rádóczi Gyarmathy Mária a felesége. 

A Perlaky család foglalta le az életvidám fiatal Berzsenyinek érzelemvilágát. Ez a család 
vérmes reményekkel nézett azon perének kimenetéle elé, melyet a néhai Dömölki Pál hatalmas 
birtok-komplexumából reá háramló rész elnyerése céljából indított. A per azonban rájuk 
nézve káros következményekkel járt9, ami a szép terveket keresztezte és azt eredményezte, 
hogy végzetszerűen sodródott költőnk az egyik pernyertes, a dukai Takács család felé. Végzet
szerűnek kell mondani, mert az a hatalmas szorgalmú költő, aki a birtokgazdálkodással járó 
természetszerű nehézségeket le tudta győzni, még a táblabírói képzettsége ellenére sem bírta 
legyűrni a házassága révén kibontakozott „peres" ellenfeleit, akiket viszont a költőnk felesége 
által szított ellenkezés taszított ebbe az áldatlan makacsságba. (L. érről a köv. fejezetünket.) 

Berzsenyi Dániel elköltözése Kemenesaljáról • 

Ismeretes, hogy a régebbi életrajzírók 1808-ra tették Berzsenyi Dániel Sömjénből 
Nikiára való átköltözését. Merényi Oszkár bebizonyította, hogy ez az átköltözés jóval előbb 
megtörtént, mert Berzsenyi Dániel 1803-ban Thulmon Annától már megvette a niklai határban 
levő rétjét és szántóföldjét,10 melyet 1805. okt. 6-án újabb szerződésekkel gyarapított, és ezek
ben gyermekei számára kiépítendő fundusról tárgyalt. Téves azonban az az állítás, hogy a 
költő Antal nevű fiának keresztelője 1805-ben történt. Ezt a gyermekét ugyanis 1806. aug. 
9-én keresztelték (anyakönyvezték) Marcaliban, mely mind Szőkedencshez, mind Niklához 
alig 8 — 10 km-re fekszik. Ez egyébként érv amellett is, hogy Berzsenyi akkor már biztosan 
Niklán lakott. Képtelenség lenne feltételezni, hogy Kemenes-Sömjénből a messzi Marcaliba 
vitték volna a csecsemőt, méghozzá római katolikus paphoz. Aligha kerülték volna ki, ha 
Sömjénen laknak a közeli celldömölki evangélikus lelkész asszisztálását. Hiszen Berzsenyinek 
minden rokonsága régtől fogva erősen hithű evangélikus vallású volt, sőt Vadosfán (Sopron m.) 
a közelben volt Berzsenyi Lajos ev. lelkész is, aki 1813. máj. 14-én halt meg 52 éves korában.11 

Niklán-természetesen kénytelen volt a római katolikus papot igénybe venni, mert akkor 
még nem volt a közelben evangélikus. 

A niklai átköltözés idejének közelebbi megállapítása érdekében figyelmet érdemel az 
a tény is, hogy 1804-ben, amikor elhalt anyósának örökhagyásáról volt szó, költőnk a kapornaki 
(Zalavár) konvent előtt jelent meg ügyvédet bevallani.12 Ennek csak egyik oka lehetett az, 
hogy sógornőjének, dukai Takács Sárának reá nézve káros végrendelete miatt összezördült 
sógoraival (erről később szólunk), akik 1804-ben a közeli szombathelyi székeskáptalan hiteles 
helyen jelentek meg. Nem valószínű, hogy pusztán emiatt kivételesen olyan hosszú útra vállal
kozott volna, mint amilyen nagy távolságra van Kapornak (Zalavár) Kemenes-Sömjéntől. 
Sokkal kézenfekvőbb, hogy ezt utóbbit 1804-ben már elhagyta, és akkor már Kapornak kö
zelségében lakhatott. De vajon hol? 

»Nemeskéri ág. hitv. ev. egyházközösség anyakönyve 1700-1790. 8 Országos Levéltár. Bírósági lt. Pest advocat. Nr 102/118. 
"MERÉNYI OSZKÁR: Berzsenyi Dániel. Bp. 1966. 135. 
"Sümeghy József vadosfai lelkész szíves közlése alapján. ,a Országos Levéltár Bírósági lt. Pest advocat. Nr 46/55. 
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Tudjuk, hogy anyósának, Wittnyédi Teréziának 1804-ben bekövetkezett halála után 
a sömjéni gazdaságot átadta sógorának, Ajkay Jánosnak, ezért neki olyan helyre kellett 
mennie, ahol — egyebek mellett — egyrészt fiatal felesége az elhalt anyja helyett másik Witt
nyédi anyát kapott, másrészt 4 éves kislánya és kb. féléves Farkas fia „pótanyát" is kapott, 
mert Berzsenyinek szülői házában — Hetyén — ilyet már különben sem találhattak. 

Adattal ugyan nem bizonyítható, de valószínűsíthető, hogy Wittnyédi Judit (Véssey 
Ferencné) nyújthatott ilyen segítséget nekik, aki egyúttal a dukai Takácsok anyagiasságával 
szemben is gyengéden vigasztalhatta a gyászoló Berzsenyinét. A Véssey család főbirtoka Sző-
kedencsen volt, mely község kb. 26 km-re van Zalavárhoz (a kapornaki apátság hiteles helyi 
székhelyéhez) és kb. 20 km-re Niklához, míg Marcali csak feleúton fekszik Szőkedencs és Nikla 
között. Ebben a családban nem lüktetett a vagyon utáni éhség, és Berzsenyi könnyen kivár
hatta családjával azt az időt, míg jogos örökségéből annyi készpénzhez jutott, hogy Niklát 
kiválthatta nagybátyjától. Ebben a családi körben és Thulmon Jánoséknál ismerte meg 
közelebbről Polatsek Pált is, aki fiatal feleségével Véssey Katalinnal együtt, a költő Antal 
nevű fiának egyik keresztszülője lett (a fiúnak tíz keresztszülője volt). Ezzel a Polatsek Pállal 
később, 1830-ban hosszú perbe keveredett az akkor már öregedő Berzsenyi Dániel. 

Mindezekből világos, hogy 1804-ben már nyilván elköltözött a sömjéni gyümölcsösben 
állott cseresznyefája alól, amely szemtanúja volt költői gazdagsága kiteljesedésének. A falu 
közelében állott kúriája, szőlője pedig pár száz méterre feküdt a kertje végétől, itt állott bor
háza is. Jelenleg a kúria helyén szénapajta áll, melynek falai még a régi házból valók. A pajta 
ma is padlós falain látszanak a régi kúria nyomai és a falba épített szekrények helye, de a geren
dákon 1745-ből való vésést találtak. Az elpusztult cseresznyefa helyén hatalmas, kőbe faragott 
márványtábla hirdeti a költő emlékét: ,,E helyen állott vén cseresznyefa árnyékában írta hal
hatatlan ódáit Berzsenyi Dániel 1799-1808."13 

Berzsenyi pere felesége rokonaival 
Váczy János Berzsenyi-életrajzában olvassuk: „Gyermektelen sógorasszonya szép 

összeget (15 000 Ft-ot) hagyott ugyan reá, de oly feltétel alatt, hogy a pénzt fel ne vehesse, 
csupán kamatját élvezhesse." E záradék miatt, melynek következménye volt, hogy Berzsenyi 
Dániel nem juthatott annyi pénzhez, hogy visszatérhessen a szeretett Kemenesaljára, a költő 
egyik sógorának rosszindulatú befolyására gyanakodott, és az egész ügyet — mint Kazinczy
nak írta 1812. febr. 5-én — „imposztor sógora" intrikájának tulajdonította. Nos, Váczye só
gorban Thulmon Pált gondolja, az újabb kutatások azonban bebizonyították, hogy az „im
posztor sógor" Takács Ferenc főszolgabíró volt. Az erre vonatkozó iratokat Merényi Oszkár 
és e sorok írója egymástól függetlenül és kb. egyidőben találták meg, Merényi cikke azonban 
a vidéki folyóiratok gyorsabb publikációja révén előbb jelent meg, a Somogyi Szemlében és a 
Vasi Szemlében.1* 

Bár az erre vonatkozó dokumentumaink lényegében megegyeznek a Merényi által már 
publikáltakkal, mégis visszatérünk erre a perre, mert e sorok szerzője némileg más indokát 
látja Takács Ferenc és a dukai Takácsok magatartásának, mint Merényi. Ez pedig a per mene
tének ismertetése nélkül nem állhatna világosan az olvasó előtt. 

Berzsenyi feleségének atyja: dukai Takács Ferenc jómódú nemesember volt, mert az 
eredeti Dukai vagyonhoz 1743-ban apja, akit szintén Ferencnek hívtak, nádori donációba 
kapta Alsó Söjtör és Kis Göcseg nevű tanyákat is Veszprém megyében, melyek magszakadás 
folytán a koronára szálltak. Takács Ferencnek két fia volt: Ferenc, a későbbi szolgabíró, aki
vel Berzsenyi összetűzött, és Márton, valamint öt leánya Sára, Lídia, Anna, Eszter és Zsuzsanna 
a legfiatalabb, későbba költő felesége. A legidősebb Takács nővér, Sára kétszer is férjhez ment: 
előbb Németh Mihályhoz, utóbb Pruzsinszkyjózsefhez.degyermekeegyikházasságbólsem volt. 
Pruzsinszkyné Takács Sára 1803. máj. 18-án Répcelakon kelt végrendeletében vagyonának 
hat testvére közt való elosztásáról rendelkezett.15 A végrendelet szerint Takács Sárának a 
végrendelete azon alapult, hogy ami a testvérek közti egyenlő elosztást illeti „arra nézve 
elegendő okaim voltak". Berzsenyi Dániel nejére vonatkozólag azonban a végrendelet 1805. évi 

" Az emléktáblától pár lépésnyire odébb most is cseresznyefa áll. Ez arra mutat, hogy dr. Berzsenyi 
Ádám ítélete helyes volt, amikor a birtokában álló területen az emlékmű helyét kijelölte. Valószínűnek látszik, 
hogy a cseresznyefa a Berzsenyi fájától hullott magokból nőtt ki. Az emléktábla dátuma ma már tévesnek 
mondható, de a felállítás korában az volt még a köztudat, hogy Berzsenyi egészen 1808-ig Sömjénben tartóz
kodott.. 

"MERÉNYI OSZK.ÍR: Berzsenyi végzetes pere. Somogyi Szemle 1967. 2. sz. 99-108. — MERÉNYI: 
OSZKÁR: Adalékok Berzsenyi Dániel életének és müveinek történetéhez. Vasi Szemle 1968. 2—4. sz. I. részt 
Berzsenyi végzetes pere. Vasi Szemle 1968. 2. sz. 299-204.; II. rész Mi történt 1803 és 1805 között Berzsenyi 
és a Dukai Takácsok viszonyában. Vasi Szemle 1968. 3. sz. 465-475. 16 Országos Levéltár. Bírósági Levéltár. Kőszegi Ker. Táblai per. Nr. 3498. A végrendelet és a módosí
tás közölve Merényi mindkét idézett cikkében is. Vasi Szemle 1968. 2. sz. 300-303. 

6 Irodalomtörténeti Közlemények 607 



módosított változata tartalmaz egy sérelmes kikötést: „Minek utána tapasztaltam és által 
látom, hogy Zsuzsi öcsém és házas társa Berzsenyi Dániel Sógor Ur megegyezett akarattal 
osztályában jutott ingatlan javaikat is eladni kezdették, mellybólelgondolhatom, hogy az éh 
hagyománybeli csekéllységemet is könnyen elköltnék, illy képpen tőlük származott és szár
mazandó gyermekeik abban még csak nem is részesülnének, ezért változhatatlanul rendelem; 
hogy valamit az én szerzeményemből Zsuzsi öcsémnek rendeltem, mindazok halálom után 
pénzre fordíttassanak Licitatio által és az egész összeg mesterházi Nagy József sógor uram, 
vagy ha az netalán meghalna, akármellyik testvérem vagy vérszerint való atyámfia által 
biztos helyre obligatoria mellett kiadassék kamatra és az obligatoria Nagy József sógor uram 
vagy más atyafi keze alatt és Zsuzsi öcsém és férje Berzsenyi Dániel — vaiamiglen gyermekeik 
különös magok gazdálkodására nem jutnak —, azon összegnek csupán kamatjait vehesse és 
gyermekei tartására fordítsa, hogy olly képpen szándékomban és rendelésemben ne tsalat-
kozzam." 

Ezt a sérelmes záradékot Berzsenyi Dániel a dukai Takácsok és elsősorban Takács 
Ferenc főszolgabíró hatásának tulajdonította, éspedig nem ok nélkül, mert a költőnek és 
feleségének egy előző eladási ügye elsősorban Takács Ferencet érintette. Merényi Takács 
Ferenc és a dukai Takácsok „imposztorságát" hangsúlyozza a költő indulatának megfelelően, 
áz alábbiakban azonban rámutatunk arra, hogy a dukai Takácsok kétségtelenül Berzsenyi 
Dánielékre nézve sértő és sérelmes el járásának bizonyos okai is voltak, és mikor a költő Takács 
Ferencre az „imposztor sógor" jelzőt akasztotta, akkor nem járt el teljesen igazságosan, mert 
ő is hibát követett el felesége családjával szemben. 

Berzsenyi Dánielné ugyanis néminemű ellenszenvet keltett testvéreiben azáltal, hogy a 
neki osztályában jutott ősi jószágát Hetyén ( = Egyházas-Hetye, Vas m.) férje akaratával 
egyezően vériaegennek adta el, amely abban az időben szinte árulás, vérmegtagadás számba 
ment. A legtöbb nemesi családnál a férfi-ági leszármazottak régtől fogva szinte elvárták, 
hogy a női ág kezére jutott ősi földeket elővételi joggal nekik kínálják fel megvételre. (Ősiségi 
törvény!) Mindezt nagyon jól tudhatta a fiatal Berzsenyi is és a még fiatalabb felesége is 
(hiszen akkoriban az ilyesmi köztudott dolog volt). 

Egymagában talán ez a fiatalos elhirtelenkedés még megbocsátható is lett volna a 
Takács família részéről, de az már jóvátehetetlen hiba volt, hogy eddig azt a kérdéses részt -
mely Takács Ferenc saját részbirtoka szomszédságában feküdt — zálogban bírta tőlük sógoruk, 
aki azt a saját részével együttesen gazdaságosan tudta hasznosítani. Minthogy Zsuzsanna 
most ezt eladta, azért Ferenc testvére az ott megmaradt kisebb jószágát is eladni kényszerült, 
mert a kicsinnyé vált területen nem volt érdemes gazdálkodnia, minthogy az ottani gazdál
kodása ráfizetéssel járt volna.16 

Takács Ferenc az atyai örökség folytán gazdag birtokos volt, lényegesen jobban élt a 
Berzsenyieknél, kastélyban lakott és főszolgabírói hivatala után évi 200 Ft fizetést húzott. 
Minthogy gyermekei nem maradtak, igen tekintélyes emberbaráti alapítványt hagyott maga 
után, innen eredt „ember baráti" híre. Takács Ferenc ellenszenvéről, valamint Takács Sára 
végrendeletének hátrányos voltáról hamar értesülhetett a költő, mert már 1804-ben összezör-
dült sógoraival. Nagyon valószínű, hogy Berzsenyi Dániel a Takács Ferenccel való összezör
dülése folytán hagyta ott a neki később oly gyönyörűnek tetsző Ság vidékét, mert ezzel ki
vonhatta magát főszolgabirájának nehezteléséből. 

A nagy per a dukai Takácsokkal természetesen Takács Sára 1811 novemberében be
következett halála után indult meg. 1812 decemberében indította el a költő az évekig tartó 
pereskedés lavináját sajátkezűleg írott intő levelével. A levélben Berzsenyi „bíróiképpen in
teti" Pruzsinszkyné Takács Sára asszony végrendeletének végrehajtóit, nevezetesen Ajkay 
János, Káldy János és Ajkay Pál táblabírókat, hogy sem neki, sem feleségének „sem a testa
mentum felbontásának idejét annak rendje és módja szerint tudtára nem adták, sem- és 
annyival inkább az ingatlan javaknak már megtörtént felosztására rendesen meg nem hívták, 
sőt azon javaknak összveírásait is, úgy testementum végrehajtásával ki adni szükséges bizo
nyító levelet és a tisztelt néhai asszonyságnak testamentumát hiteles perében kötelességek 
szerint mind eddig néki — ajánlott költségére is — ki nem adták és jó módjával kiadni nem is 
akarják", azon ürügy alatt, hogy a végrendeletet Ajkay János visszatartotta. Berzsenyi 
felszólítja Ajkayt, a többi megbízott táblabírót, hogy egyenesen válaszoljanak: hajlandók-e az 
eredeti végrendeletet és az egyéb iratokat hozzá eljuttatni.17 A továbbiakban Berzsenyi 
közli, hogy saját magát az említett urak esetleges „Törvénytelen tettei" elől már a törvény 

«Merényi az un. „dukai egyezséget" is tárgyalja mint a családi viszály egyik okát. Vasi Szemle 1968 
3. SZ. 466. ,/., . , . - . . „•.. 

*' Berzsenyi Takács Sára temetésénél a végrendelet felbontásánál és az elrendelt örökösödési osztozko
dásnál nem jelent meg. 



vonatkozó paragrafusainak oltalma alá helyezte, és választ követel. (Az intő levél teljes egé
szében közölve Merényi cikkeiben).18 

Ezt a korabeli cikornyás hangon megírt s jogi dolgokkal túlzottan tömörített intő leve
lét előre megfogalmazottan küldte el Berzsenyi Vas megye szoigabírája és egyik esküdtje útján 
az érdekelteknek. Ez a levele egymagában is sajátosan tükrözi azt a felháborodott lelki álla
potot, mellyel a törvényes jogaiban többszörösen kisemmizettnek vélt ember célzatos kiját
szással gyanúsítja az egész rokonságot, habár „becsületből" meghívták Takács Sára temetésére 
is, melyen azonban nem jelent meg. Ajkay János arról is értesítette, hogy a családi iratok a 
legidősebb atyafinál őriztetnek és a végrendeletet a lakásukon ő is lemásolhatja magának, 
ha „vetélkedni nem akar", de azt kezükből ki nem adhatják. Ajkay Jánosnak udvarias de 
csípős hangnemben megírt leveléből az is kiviláglik, hogy a jogi formaságokhoz félszegen 
ragaszkodó költőt az élet a maga realitásával túlhaladta, mert tétovázás nélkül kellett Sára 
halála után a gazdátlanná vált élő és holt dolgokról gondoskodni, és nem várhattak vele addig 
míg „annak rendje és módja szerint" — az akkor is csiga-lábakon járó hivatalos úton a távoli 
Niklán minden lépésükről értesíthetnék. 

Az intésre adott választ a költő nem vélte kielégítőnek, ezért 1813-ban, jún. 15-én 
megindult a per a Kőszegi Kerületi Táblánál a 7 alperessel szemben: 

1. Ajkay Pál pössei lakos, 
2. alsókáldi Káldy János káldi-, majd nagygeresdi 
3. Takács Ferenc vasmegyei főszolgabíró, celldömölki 
4. Ajkay János répcelaki 
5. Takács Márton dukai 
6. mesterházi Nagy József urai-újfalusi és 
7. Domonkos Mihály kapolcsi lakosok ellen. 

Ezek közül az első és a második a végrendelet végrehajtói, míg a 3—7. alattiak feleségeinek testvé
rei és testvéreinek férjei voltak. Mindezek jogait a Kőszegtől 8 km-re lakó Ajkay Pál eredményesen 
képviselte a Tábla előtt. Ezekkel a rokonokkal személyesen tárgyalnia s e végett Nikláról 
elutaznia a nagy távolság miatt nagyon körülményes volt, ezért a levelezés útját kellett vá
lasztania. Erről azonban azt írja, hogy „levélben sem osztozni, sem osztályt rektifikálni nem 
lehet kettő között sem s annyival inkább 7 között l" 

Ezzel szemben a Takács família nagyjában egy szűkebbre szabott, zárt földrajzi terü
leten élt, s ennek potenciális előnyeit élvezte egyrészt azzal, hogy minden felmerülő kérdésben 
személyesen egységes álláspontban tudtak megegyezni, másrészt pedig a perben vitatható 
tényeket alkalmazottjainak személyes tapasztalatai alapján saját hasznukra tudták érvénye
síteni azok tanúvallomásai alapján. Hiába voltak tehát Berzsenyinek ideális jogi elgondolásai, 
neki mindenképpen alul kellett maradnia a perben, ami fokozatosan „kisebbségi érzést" 
váltott ki. Az 1813. május 6-án benyújtott per ugyanis nagyon hosszú ideig elhúzódott. 

1813. jún. 25—26-án volt az első tárgyalás, majd szept. 28-án, december 1-én és 20-án 
folytatták, amikor a bíróság elhatározta, hogy a szükséges dokumentumok beszerzése végett 
elhalasztja a tárgyalást a jövő évi febr. 18-ra, majd márc. 26., jún. 25-re, később szept. 28. és 
december 20-ára, mely napokon a felek minden előzetes írásos idézés mellőzésével tartoznak 
megjelenni. Ugyanezen hónapoknak ugyanezen napjain folyt tovább a per 1814, 1815, 1816, 
1817, 1818 években is, míg végül is a pert a Tábla 1819. jan. 26-án törölte.19 

Aki egy ilyen hosszan tartó pernek szenvedő alanya volt életében, az jól tudja, hogy a 
várakozás, az izgalom stb. mennyire aláássa az idegeket még akkor is, ha győztesként került ki 
belőle. Berzsenyiné perében azonban a bíróság azt szűrte ki, hogy Berzsenyiné felesleges, aggo-
dalmaskodása okozta a pereskedést, s ennek folytán táblabíró férje hét éves hosszú idegfe
szültséggel járó, felduzzasztott peréből elégületlenül — az ellenfelei által mintegy lekicsinyítve 
— került ki ! Nem csoda tehát, hogy ez áldatlan pere közepette így panaszkodik már 1817. 
jan. 17-én Kazinczynak: „Nagy a testem bágyadtsága, de nagyobb lelkemé, úgy hogy nem 
írni, de olvasni sem tudok." 

1817 szeptemberében pedig ráadásul még kézbe kapja Kölcseynek „goromba" recen
zióját, melytől lelkileg teljesen megrokkan, elveszti az emberekbe vetett hitét is, kiábrándulttá, 
életunttá válik. 

1819-ben aztán a megrokkant lelkű költő már Sopronban, „éltető anyjánál" — ifjúkora 
városában keres vigasztalást sajgó sebeire, gyermekeinél és az itt élő Artner Jánosnál, aki 
mindvégig hűségesen igyekezett Berzsenyi igazát megvédeni az említett hét éves perében. 

1 8 1 . m. Somogyi Szemle 1967. 2. sz.; Vasi Szemle 1968. 3. sz. 467 -468. 
" Országos Levéltár. Bírósági lt. Kőszegi Ker. Táblai per. Nr. 1882. 
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Berzsenyi Dániel pere a harmincas években komájával, Polatsek Pállal 

A pereskedés eredete az a szerződés volt, amelyet Polatsek Pál özvegy édesanyja, Kiss 
Borbála kötött második házassága alkalmával. Kiss Borbálát ugyanis 1796. nov. 16-án fele
ségül vette Thulmon János. Ez alkalommal Thulmon az özvegynek és az annak első házasságá
ból származó gyermekeknek: Polatsek Pálnak és Gömbös Antalné Polatsek Juliannának 1000 
forintot móringolt az ún. „hit-bére" fejében. Sajátkezű aláírásával ellátott kötelezvényben 
biztosította leendő feleségét, hogy ezt az összeget ő és két gyermeke bárhol található vagyoná
ból megvehessek, mégpedig akár az általa szerzettekből, akár az őseitől reá nézendő vagyon
ból „mode selective successorium" — vagyis az örökösei közül „kiszemelteken" megvehessek 
és magukat kielégíthessék.20 

A sajátszerű megfogalmazással készült kötelezvénynek birtokában Polatsek Pál indított 
először 1830-ban eljárást a „kiszemelt" örökösök, köztük Berzsenyi Dániel ellen. 

Hogy a per menetét megértsük, két tényezőt kell figyelembe vennünk. Először is a 
„bankó cédula" kérdését. Polatsek ugyanis időt engedett — mint ez majd a közlendő levelek
ből kitűnik — az atyafiaknak, hogy egymás között békésen alkudhassanak meg a kielégítés 
tárgyában. Ezek legnagyobb része vállalkozott volna is a követelés teljesítésére, de ők is csak 
„bankó cédulákban" óhajtottak annak eleget tenni, pedig köztudott dolog volt, hogy az 1811. 
évi márc. 15-i pátens alapján az 1796. évihez képest a pénz csak egyötöd értékűvé vált. Hiszen 
magának Berzsenyinek 1811. jún. 5-én Kazinczyhoz írott leveléből tudjuk, hogy Vas megyei 
jószágocskáját visszaváltani akarván, csaknem minden marháját pénzzé tette, s már indulóba 
volt e célból, midőn ez a pátens kijött, és életének legforróbb kívánságát dugába döntötte. 

A másik tényező, amire fel kell figyelnünk, az akkori közlekedési viszonyok körülmé
nyes volta. A dukai Takácsokkal való pereskedés keserves és idegtépő elhúzódásának is egyik 
oka lehetett a Somogy és Vas megye közti utazgatás nehézkessége. Nikláról Dukára vagy 
Sopronba menni az akkori időkben (1776 — 1836) öt-hat napi fárasztó kocsizással járt. Idősb 
Berzsenyi István Somogy megyei táblabíró (neje Bíró Anna, néhai Stephaits Gáspárnak öz
vegye) például Nikláról Nagykanizsán át ment Sopronba, ottan tanuló két lányának megláto
gatására 1820. júl. 30-án, majd 1823. márc. 1-én, de útközben nagyon átfázott és „egy heti 
keserves utazás után fekve hoztak házamhoz".21 Bár anyagilag is felkészült az útra, amennyi
ben 200 holdból álló földjét 15 000 Forintért eladta, mielőtt elindult volna, mégis borsózott 
a háta amikor bizonyos peres ügyeinek elintézése végett a Kőszegi Kerületi Táblához személyes 
megjelenésre utasította Somogy Vármegye hatósága.22 A nagy földrajzi távolság a Somogy 
megyei „remete-barlangot" (Niklát) valósággal kirekesztette a társadalomból, és így a külön
böző vármegyékbe szétszórt Berzsenyi-rokonságot még sürgős családi ügyben is bajos volt együ
vé kovácsolni. Ez egyúttal magyarázatát adja azoknak a szinte hihetetlen nehezteléseknek is, 
amelyekkel 1804 után Berzsenyi feleségét: dukai Takács Zsuzsannát majdnem minden családi 
összejövetelen sajnálattal kellett nélkülözniük a többi dukai Takácsoknak. A közlekedési 
nehézségek így szerepet játszhattak a költő számára az olyan fontos dukai Takács Sára örök
sége körül lefolyt pereskedésben is (1. az előző fejezetet), de szerepe lehetett a Pölatsek-perben 
is: a reumájával kínlódó 55 éves költő vonakodott személyesen elmenni Nikláról az egyébként 
közeli Dencsre is. Dencs (ma Szőkedencs) pedig mindössze 17 — 18 km-re esik Niklától, ma is 
csak kisközség, bár a területe nagy: 2847 kh-nyi. Akkor csak tanyaszerfl puszta (praedium) 
volt.23 

Még annyit a periratok közlése előtt, hogy Polatsek Pálnak 1815. máj. 31-én született 
egyetlen leánya, Julianna, bizonyára ennek a hozományát próbálta biztosítani az anyjának 
juttatott mórirg perlésével. 

Lássuk tehát a per lefolyását. 
A Kőszegi, vagy másként Dunántúli Kerületi Tábla útján idéztette meg 1830. febr. 4-én 

Spectabilis ac Genercsus Polatsek Pál — több vármegyék ítélő táblai ülnöke Tabulae Judriae 
Assessor a Niklán Lakó Berzsenyi Dánielt, Somogy vármegye törvényszéki ülnökét és Galo-
vits Ádámot ugyanonnan. Király Lajos somogyi esküdt ezen a napon kézbesítette az iratot, 
melyben a peres ügyük tárgyalását Kőszegen 1830. márc. 24-re tűzték ki. Mindkét alperes 
Gyurácz Ádám ügyvédet bízta meg védelmével,24 de hogy maguk is személyesen megjelentek 
volna a tárgyaláson, arról nem szól a perirat, ellenben abban a következő levelek hiteles 
másolatát olvashatjuk (melyek mindegyikének címzettje Polatsek uram) 

. 
20 Országos Levéltár. Bírósági lt. Kőszegi Ker. Táblai per. Nr. 3064. 
21 Országos Levéltár Bírósági It. Kőszegi Ker. Táblai per. Nr. 2203. 
" Ez a Berzsenyi egyébként feleségével együtt keresztszülője volt a költő Antal nevű fiának, amint ez a 

marcali plébánia keresztelési anyakönyvének 1806. aug. 9-i bejegyzésében olvasható. NOSZLOPI TIVADAR: 
Berzsenyi Dániel és családja. 

23 NAGY LAJOS: Geográfiai szótára. 24 Országos Levéltár. Bírósági lt. Kőszegi Ker. Táblai per. Nr. 3064. 



KEDVES КОМАМ URAM ! 
Együtt lévén e napokban Niklán Cointerressatusaimmal (érdektársaimmal), abban 

egyeztünk meg, hogy részünkről a móringnak Bankóban leendő lefizetésével kedves komám 
uramat megkínáljuk s ha úgy tetszeni fog kedves komám uramnak a pénzét felvenni, azt minél 
előbb elfogjuk (így !) készíteni és lefizetni, ámbár több cointeressatusok még perben sincsenek 
idézve. Kérem tehát kedves komám uramat méltóztasson ebbéli szándékát előttünk kinyi
latkoztatni, s ha Kováts Pál úr házában nem találná kedves komám uramat, akaratját levél
ben tudtunkra adni. '•'•£'• 

Melly bizodalmas jelentésem mellett magamat kedves komám uramnak régi és igen 
nagyra betsült barátságában ajánlván s egyszersmind kedves asszony húgomat alázatosan tisztel
vén, a legszívesebb szeretettel és tisztelettel maradok kedves komám uramnak alázatos szol
gája. 

Nikla, május 5.-én 831. Bersenyi Dániel m. p . 

A következő két levelet ugyan nem maga a költő írta, de ugyancsak az б megbízásából 
íródott szintén Polátsek Pálhoz ugyanezen tárgyban és periratban. 

Tellyes Bizodalmú T. Tábla Bíró Ür Î 
Azon alkalmatossággal, hogy szerencsém volt tisztelni a T. Urat, méltóztatott határ

napul tenni 29. és 30. napját májusnak Dentsre, mely helyen és napon hogy mi is megjelenvén 
tudósétsuk T. Tábla bíró urat arrúl: váljon szükséges lesz-e a többi cointeressatus atyafiaknak 
azon praetendált hitbér-nek megfizetése végett perbe idéztetések és váljon a már idéztettek 
kívánnák-e azon adósságoknak a per lefolyta előtt barátságosan eleget tenni? Mi a határ
napokat megtartani kívánván Berzsenyi Dániel, Galavits Ádám és Kovács Pál úr részéről 
meg is jelentünk, de az T. úrhoz mind ekkoráig szerencsénk nem lehetett, annak okáért ezen 
néhány rendeinkkel kívántuk ismét újonnan megbizonyítani, hogy mi igenis à proportions 
( = egyenként, fejenként) V. cédulában (V. = váltó) ezen tartozásnak készen vagyunk barát
ságosan eleget tenni; Kováts Pál részérül pedig protestálunk minden okozandó lehetséges 
költségek ellen, offerálván a pénznek fel Egyéberánt 13-án júniusnak ismét cum 
suffitientibus ( = elegendő készpénzzel) ugyan itt Dents-en meg fogunk jelenni, addig is ma
gunkat szíves jövoltában ajánlván, 

maradunk Tellyes Bizodalmú T. Tábla Bíró úrnak köteles szolgái: 
[dátum nélküli] Kováts József m. p. 
(Kívül: T. Nemes Nemzetes és vitézlő Polátsek Pál úrnak T. N. Vas vm. egyik Tábla Bírájának 
a Tiszt. Ürnak illendő tisztelettel a Dentsen.) 

Tehát ők hárman mindenkor készek voltak megfizetni a hitbérből (móring-ból) rájuk 
eső azon köteles részt, amely az összes érdekeltek számarányának tekintetbe vételével esik 
reájuk, Polátsek azonban csak ezen három tehetősebb atyafira felosztva követeli a teljes 
járandóságát. Erre utal a következő levél: 

• 

T. Tábla Bíró Ür ! 
Hozzánk küldött becses úri levelében tett kinyilatkoztatása következésében ezennel 

vagyon reszemriil és Bersenyi Dániel úr részéről is válaszolni. Méltóztatott írni, hogy először 
az egész móringot tsak in Summa tetszik felvenni, 

2.-szor hétfőn egynéhány Pengő Forint processuális költség ( = perköltség) megfizetését 
kívánnya, már pedig mi az elsőt illeti, arrul a Curiális Decisiókba ( = kúriai döntvényekben) 
élő törvényen vagyon, hogy illyes esetekben a költségek nem mennek. Ezeknél fogvást minek-
utánna méltóztatott Űri levelében declarálni, hogy különben nem méltóztatik a mi reánk eső 
summát is felvenni, szükségtelen Dentsre menetelünk, hanem mindenesetre kettőnk részérül 
ezen levelünkben declaráljuk: ha a költségek téríttetése nélkül e reánk háramló kétszáz azaz 
475. Ft. 19 pénzeket felvenni méltóztatik, méltóztasson bennünket tudóséttani, tüstént meg
visszük, vagy pedig — ha magát hozzánk megalázni méltóztatna — kész fizetők leszünk, külön
ben kenteiének leszünk T. Distr. Táblának ( = Kerületi Tábla.) végső ítéletét bevárni. — Melly 
ebbéli kinyilatkoztatásunk után magunkat becses Űri favoriban ajánlott egész tisztelettel 
maradok T. Tábla Bíró Úrnak alázatos szolgája: 

Galavits Ádám m. p. 
Külcím: T. Nemzetes és Vitézlő Polátsek Pál Űrnak, több T. N. Vármegyék Tábla Bírájának 
tellyes tisztelettel Dentsen. (L. S.) 

íme e sorokban jelentkezik — a levélíró mögött szerényen rejtőző — jogtudós,táblabíró 
Berzsenyink, amikor a kúriai döntvényekre hivatkozva megtagadja udvariasan — komájára 
való tekintetből — a perköltség fizetést, s inkább megvárja erre nézve a bíróság végső dön-
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tését. Hasonlóképpen könnyű felismerni a soron következő levélben — melyet ugyanazon a 
napon, de másik név alatt Íratott komájának — a gyötrelmes ön harcban vívódó „morosus" 
költőt, amikor egyrészt fizetési készségét megismétli (más pennájával), másrészt fájlalja, hogy 
a sok megyében szétszórt atyafiakat semmiképpen sem tudja jobb belátásra bírni és felkéri 
Polatseket, nehogy „morositas" címén még újabb perköltségbe keverje őket, mert önfejűség, 
dacosság (morositas) súlyosbítaná az ítéletet. 

Ez a levél azért is ide kívánkozik, mert ebből derül fény arra, hogy az atyafiak közül 
— Berzsenyi elgondolása szerint — kik jöhettek volna számításba a kívánt 1000 forintnyi 
összegű teljes adósság részarányos megfizetésében. 

Tellyes Bizodalmas Tekintetes Tábla Bíró Űr ! 
Nem sajnáltam volna Dentsen még egyszer megjelenni s azon köztünk fent forgó Tár

gyát részünkről vég-képen elvigezni, ha hogy nem méltóztatott volna T. Tábla Bíró Űr betses 
Űri levelében olly elhatározólag bennünket értesíttetni, hogy a követő (így) summát fel nem 
veendi. Ezen oknál fogva nem akarván hiába fáradni, elégségesnek gondoltam levelemben 
készségünket a morositást követhető nehézségek elkerülése végett ismét újonnan declarálni 
az eránt, hogy azon részünkre esendő adósságot — amikor tetszik — mindenkor minden 
idéztetés és más szükségtelen Bírói tétele nélkül tsak egy barátságosan tett terminusra is le 
fogjuk fizetni; ha tehát ezen Tárgy ( = pénz) mások miatt addig halasztódnék, hogy a többi 
interessatus atyafiaknak ( = érdekelt atyafiaknak) is idéztetése szükséges lenne, méltóztasson 
bennünket azon felesleges idéztetésül megkímélleni, kik nem rossz lelkiségbül, vagy ex moro-
sitate, hanem tisztelt Tábla bíró ur akaratából kényteleníttettünk azt bevárni, ellenben minden 
költségek ellen protestálunk, mint máshol is. 

Részemrül óhajtanám a Tábla bíró úrnak kívánságát tellyesíteni abban is, hogy az 
egész praetensiót ( = kiterjesztés) egyszerre tenénk le, ha az olly könnyen meglehetne, mint 
nem, minek utánna azon cointeressatusok ( = érdekeltek) több vármegyékben volnának szórva, 
úgy hogy még szükségesebb és sürgetősebb família dolgokban sem jöhetünk össze, annál 
kevéssebbé hogy megegyezhetnénk valamiben. Következéskép ezt meg nem ígérjük s azon 
contradictio (ellentmondás) is, melyet tetszik említeni, tsak onnét eredt, hogy én átolányosan 
beszélvén, hármunk alatt valamennyit tetszett érteni. 

Mentsen fel azért bennünket T. Tábla bíró Űr ezen nehézség alul, mely az én csekély 
véleményem szerint annál is inkább megeshetne, hogy Barcza úr is ajánlotta: amikor tetszeni 
fog az elégtételt Philippovits és Németh úr is szinte, egyedül Takáts István és Laipzig urakrul 
nem tudhatok semmit, minthogy ezek más vármegyékben laknak. Méltóztasson azért — ha 
úgy tetszik — egy bizonyos határnapot tenni s azon határ napra hozzánk megalázni tudtára 
adásával a többieknek is, kiket érdekel. Bizonyára meg fognak ők is jelenni s kötelességünknek 
úgy akkor egyszerre mi is eleget fogunk tenni. 

Ajánlván addig is szívességiben magamat, maradok Tellyes Bizodalmú Tábla Bíró 
Űrnak alázatos szolgája: 
Nikla 831. jún. 1. ^ Kováts József m. p. 
Kívül a levél címzése: Tettes N. Nemzetes és Vitézlőb Polátsek Pál Űrnak T. N. Vass vármegye 
érdemes Tábla Bírájának a Tiszt. Űrnak illendő tisztelettel az Dentsen. (L. S.) 

A peres ügynek minél előbbi sikeres befejezését mindenki nagy örömmel fogadta volna, 
de e végett Nikláról elutazni máshová a többi alperesek sem kívántak, még kevésbé ment volna 
el a reumájával kínlódó 55 éves költőnk, azért bájos szerénységgel kérik Polatseket, hogy a 
„nehézség alól" mentse fel őket: egy kitűzött határnapon „magát megalázva" látogasson el 
hozzájuk e célból. 

A táblabíró felperes nemcsak a valutaromlásból eredő előnyöket használta fel ellenük, 
hanem magának a hitbérnek azon jellegzetes vonását is, mely szerint a „Dos semmiképpen 
sem kissebbedhet meg." Ezen az alapon 1826-ban újból pert indít az általa megjelölt felelős 
személy ellen; nevezetesen Berzsenyi Dániel, özvegy Gömbös Ádámné, született Thulmon 
Krisztina és Galavits Ádám ellen. 

Ebből az alkalomból — csúfondáros módon — éppen nagy költőnknek hozzá intézett 
„bizalmas" jellegű fenti leveleit használta fel ellenük fegyverül, és a bíróság ezek alapján 
(tanúkihallgatások mellőzésével) az említett három alperest kötelezte 1833. febr. 14-én kelt 
ítéletével az adósságnak bécsi valutában leendő megfizetésére, és a perköltségekben is őket 
marasztalta el. 

Ez a Polatsek-féle perújítás nagyon megkeseríthette a költő életének utolsó évét. 
Már az előző évben nagyon lesújtotta Thulmon Zsigmondnak 1835. febr. 24-én bekövetkezett 
halála. Hogy Berzsenyi aránylag korai elmúlását vajon siettette-e Polatseknek („kedves 
komájának") 1836. évi perújítása, avagy megfordítva, éppen Berzsenyinek súlyosbodó beteg
sége kényszerítette őt a per felújítására, arra nézve nem ad felvilágosítást a perirat. Tény 
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azonban az, hogy 1836. január 23-án a 60 éves költő Nikláról könyvért ment Kaposvárra, az 
ott levő könyvtári napló tanúsága szerint, pedig Nikla 120 km-re van Kaposvártól, tehát e 
dátum után fellépett valamiféle káros behatás, hirtelen betegség okozhatta halálát.35 

Sáfrán Györgyi 

ARANY JÁNOS ISMERETLEN ÍRÁSAI AZ I847-I SZALONTAI TŰZVÉSZRŐL ÉS EGY 
LAPPANGÓ ARANY-LEVÉL 

Arany két segélykérő felhívása 
Ismeretes, hogy a költő másodjegyzői éveinek legmegrendítőbb élménye az 1847. 

április 17-i tűzvész, mely szülővárosának jelentékeny részét elpusztította. Erről — eddig 
elsőnek hitt híradása — április 21-én Petőfinek írott levele.1 Két nap múlva, április 23-án, 
mint másodjegyző, megrendítő jegyzőkönyvben örökítette meg a szerencsétlenséget.2 Április 
29. a kelte annak a nyomtatott segélykérő felhívásnak, melyet az uradalomhoz intézett.3 

Május 16-án fordult a váradi püspökhöz4 segítségért s másnap, 17-én a királyhoz kincstári 
kölcsönért.5 

Érdekes e dátumok egymásutánjára is figyelni. Az április 21-i Petőfinek írott levél 
és a 23-i jegyzőkönyv a döbbenet mély ihletéből fakadt: plasztikus, filmszerű képekben vetíti 
elénk a város tragédiáját. E napokban íródott a nyomtatott felhívás is. Ezután azonban fél 
hónap telt el, míg végre a püspökhöz és a királyhoz intézett sorok is megszülettek. 

Mindeddig azonban nem tartottuk számon Aranynak azt a két felhívását, melyet a 
fentieket megelőzően, közvetlenül a tűzvészt követő napon, 1847. április 18-án intézett a 
közvéleményhez. Mindkettőt az első benyomások rettenete, a segíteni akarás sürgető kény
szere irattá vele. Első felhívását a Pesti Hírlap szerkesztőjéhez intézte. 

1. 
Arany János—Csengery Antalnak, mint a Pesti Hírlap szerkesztőjének. 

Szalontán, april' 18-án T847, 
Tekintetes Szerkesztő úr ! 
Nagy-Szalon ta, egyike Biharmegye' legnépesb mezővárosainak, romokban hever.. 

Tegnap, folyó hó' 17-én, délben, egy bélyeges életű személynek a' város szélén fekütt viskójából 
röpité a' lángokat egy irtózatos déliszél, mellyek villámgyorsan tűzbeboriták az egész várost; 
ugy, hogy kevesebb, mint két óra alatt, több ezer háznál — ide nem értve a' számtalan gazda
sági épületeket — lett a' pusztító elem' áldozatává; azok közt több cserépfedelü épület is. 
Leégett templomunk, tornyostul, harangjaink leolvadtak, részint lehullva széttöredeztek, 
leégett városházánk, minden okleveleinkkel, számadási és egyéb irományainkkal, jegyző
könyveinkkel egyetemben, az egyik lelkészi lak, a' megyei raktár, a' raktár biztosi lakkal 
együtt. Veszteségünk felszámíthatatlan, Ínségünk kimondhatatlan. 

Melly szomorú tudósítást becses lapjában közhírré tenni' s ez által a' segélyezésre min
den emberbarátot felhini, egyszersmind a' begyülendő adományokat elfogadni ne terheltessék. 
Ki, midőn, hivatalos megbizásomnál fogva is, erre tisztelettel felkérném, maradtam alázatos 
szolgája 

Arany János, 
Szalonta város' másodjegyzője. 

U. I. Kéretnek a többi t. ez. lapszerkesztő urak e' tudósításnak lapjaikba leendő átvételre 
's a begyülendő segdelem' elfogadására. — A. 

Arany felhívása a Pesti Hírlap 1847. április 25-i vasárnapi számában jelent meg, a lap 
alján a következő jegyzettel: „Az adakozási ívet saját aláírásunkkal megnyitottuk. — Szer
kesztő.]" — A május 14-i szám már közli az első három adakozó nevét. Ezek közül ketten 

" KANYARÓ JÓZSEF: Emlékezzünk régiekről. Rádióelőadás 1964. aug. 6 . 
1 Petőfi Sándor összes Művei (kritikai kiadás) VII . köt. Petőfi Sándor levelezése. Sajtó alá rendezte-

Kiss JÓZSEF, V. N Y I L A S T VILMA. Bp. 1964. 5 7 - 5 9 . 
' A r a n y János Összes Művei (kritikai kiadás) X I I I . köt. Nagyszalontai iratok. Sajtó alá rendezte 

D Í N I E L I S Z E N D R E . Bp. 1966. 2 4 - 2 8 . (Továbbiakban: AJkk. X I I I . köt.) 
»AJkk . X I I I . kot. 28. 
• A J k k . X I I I . köt. 3 2 - 3 3 . 
6 A J k k . X I I I . köt. 3 3 - 3 4 . 


