
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Kísérlet Huszár Gál születése Idejének meghatározására 

Huszár Gál a XVI. század egyik legjelentősebb nyomdászreformátora. Érett férfikorban 
tűnik fel 1553-ban Magyaróváron, ahová Miksa, későbbi magyar király védelme alá menekült, 
kétszeri egyházi kiközösítés után. Ott lelkésznevelő iskolát tart fenn, disputál és nyomtat, 
ő adja ki az első magyar nyelven nyomtatott prédikációs könyvecskét, a Sztáray Mihály szer
zetté első nyomtatásban megjelent magyar drámát, a híres svájci teológus, Bullinger Henrik 
magyarok részére írt, s csak Magyarországon megjelent hittani munkácskáját. Amikor Magyar
óvárról menekülnie kell, a kassaiak hívják meg magyar lelkészüknek. Káplánjaként vele megy 
Bornemisza Péter is, aki már Magyaróváron a nyomtatásban segítője volt. Kassán adja ki azt 
a gyülekezeti énekeskönyvet, amely évtizedekre meghatározza az énekeskönyvek rendjét és 
tartalmát, s ezzel mintegy törzsénekeskönyvvé válik. Minden bizonnyal kiad egy, a császár, a 
pápa és a római egyház szentségei ellen írt pasquillust, amelynek csak híre maradt ránk. 
Egyebek között ez is oka lehetett annak, hogy hallatlan méretű hajszát indít ellene Ferdinánd 
császár, Verancsics püspök és Zay Ferenc főkapitány, s be is börtönzik. Mielőtt a püspök 
egri börtönébe átszállítják, a katonaság és Bornemisza közreműködésével kiszabadul. A város
ban páratlan méretű lázadás tör ki, mely még évek múlva sem csillapul le teljesen. Huszár 
Gálnak a másik országrészbe, Debrecenbe kell menekülnie, enyingi Török János oltalmába. 
Ott több mint egy évig Méliusz Juhász Péter műveit nyomtatja. Komáromba katonalelkész
nek szerződve nyomdáját hátrahagyja, s ezzel lehetővé válik a debreceniek számára a nyomda 
folyamatos biztosítása, ami igen nagy mértékben segítette elő, hogy a város valóban „az egész 
Magyarországnak és Erdélységnek s több sok helyeknek is világosító lámpásává" legyen — 
amint maga írja Debrecenről. Egy esztendeig sem tartó komáromi szolgálat után Oláh 
Miklós érsek űzeti el. A császári elfogató parancs elől szökik Nagyszombatba, ahol csupán két 
esztendeig van maradása. Ujabb kiűzési és elfogató parancs elől menekül a tudós Forgách 
Imre védelme alá Komjátiba. Ott nyomtatja Bornemisza nemcsak terjedelemben, de jelentő
ségében is óriási prédikációs kötetét s a XVI. század legmonumentálisabb graduálját és énekes
könyvét. Komjátiból Pápára kell visszavonulnia, ahol együtt lelkészkedik a század egy másik 
igen nagy jelentőségű s általa már régóta ismert és becsült reformátorával, az énekszerző, 
költő, drámaíró Sztáray Mihállyal. Pápán hal meg 1575. október 23-án, pestisben. 

Ennek a sok vihart kavart s hányatott életében is hatalmas munkát végzett nyomdász
reformátornak születése idejéről, helyéről, fiatalságáról, életének körülbelül négy évtizedéről 
mindmáig nincs adat kezünkben. Korára vonatkozólag csupán Szilády Áron egyetlen ingatag 
alapon álló feltételezése áll rendelkezésünkre. Ez azonban nem alkalmas arra, hogy megkönnyít
se a további kutatások irányát. Nem igazít el abban a kérdésben sem, hogy az egyetemi matri-
kulák mely évkönyvében kereshetnénk neve bejegyzését, vagy életkorban hogyan viszonyul
hatott munkatársaihoz. Művei vajon egy fiatalabb ember gondolatvilágát, érett férfi meg
fontolását vagy egy öregedő ember bölcsességét tükrözik-e? Kik indíthatták el az úton taní
tómesterekként vagy kik lehettek hatással reá, akinek jelentősége kultúránk történetében 
sokkal nagyobb, mint ahogyan eddig felmérhettük a róla szórványosan megjelenő cikkekből, 
vagy könyvbeli utalásokból. 

A kutatásnak ezek a szükséges kérdései indítottak arra, hogy a Szilády Áronénál biztosabb 
alapon álló kombinációt keressek. A máig fellelt források közül legkiaknázhatóbb pártfogó
jának, Forgách Imrének naplója. A napló Huszár Gál haláláról a következő bejegyzést tar
talmazza: 

„Huszár Gál úr, az én második atyám, s mindenkinél kedvesebb barátom, nagyképzettségű 
teológus, Isten evangéliumának páratlan hűségű és fáradhatatlan hirdetője, a jók nagy gyá
szára és fájdalmára, Pápa városában, 1575 október 23-án, pestisben elhunyt, azon a napon, 
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amelyet ez a legjobb és szinte szent férfiú jóval előbb, ép és egészséges állapotában, utolsó 
napjaként nem egyszer megjövendölt."1 

E híradás alapján írja Szilády Áron: „A vaticinatus szót illetően — gondolatom szerint — 
nem kell valami olyas jövendölésnek tartani, mely minden életbéli körülménytől elvonatkoz
tatva jósolta volna meg a halál elkövetkezésenek napját. Lehetett az Huszár Gál születésének 
napja, melyen 60. vagy 70-ik évét betöltötte, melyre ő előre gondolt s fáradságos élete határ
idejéül emlegethette."2 

A naplóbejegyzést azonban — annak ellenére, hogy Forgách Imre stílusa mindig fellengzős 
és cikornyás — mégis komolyabban kell megvizsgálnunk. Huszár Gál halálhíre megdöbbentette 
Forgách Imrét. A meglepődés hangja kiérezhető feljegyzéséből. Ha ebben a bejegyzésben, — 
mint naplójában mindenütt — halmozza is a méltató szavakat, a dátumokban rendkívül 
pontos és körültekintő a naptárkérdésnek ez a maga korabeli harcos alakja. Sok eseménynél 
még a napszakot és az órát is megjelölte. A feljegyzés utolsó mondatát áthatja a csodálkozás: 
„azon a napon, amelyet . . . . jóval előbb, ép és egészséges állapotában, utolsó napjaként nem 
egyszer megjövendölt." l 

Éppen ez döbbentette meg Huszár Gál halála hírében, amit Szilády Áron mellőzni kíván: 
nem életkörülményeiből következtette ki „jóval előbb" halála „napját", hanem éppen minden 
életbéli körülménytől elvonatkoztatva jósolta meg azt. A pestis kiszámíthatatlan s ő mégis 
megjövendölte a „napot", amelyen meg fog halni. Jövendölésében éppen ezt látta Forgách 
Imre prófétainak. (Vaticinus.) S mindezt „jóval előbb", „ép és egészséges állapotában", nem 
számolva halála módjával, a váratlan pestissel. Arról is tanúskodik a bejegyzés, hogy nem 
könnyedén elejtett szó volt, hanem határozott jövendőmondás, amelyet Huszár Gál „nem
egyszer" megerősített, mégpedig annyira, hogy a halálhír azonnal eszébe juttatta Forgách 
Imrének a jövendölést, s éppen annak kiszámíthatatlan körülményei s mégis pontos beteljese
dése döbbentették meg. 

Hová utalnak ennek a Huszár Gál által régtől fogva, többször hangoztatott, a váratlanul 
felbukkanó pestissel beteljesedett és Forgách Imre által megcsodált próféciának, jövendő
mondásnak gyökerei? Nem a vallásos prófécia, hanem a „tudományos prognosis" világába, 
személy szerint pedig Hippokratészhez, az orvostudományok atyjához.3 

Hippokratész az Epidémiák első könyvében állapítja meg, hogy a betegségek nem egyszerre, 
hanem előzetes állapotok felhalmozódásából keletkeznek. Éppen ezért az orvosnak nem csupán 
a jelennel van dolga, hanem „meg kell mondania a múltat, ismernie kell a jelent és előrelátnia 
a jövőt is". 

Az eíőremondásról szóló tanítását több művében megalapozza, így például „A hetes számról" 
„A kritikus napokról" írt munkáiban, de a jövendő előre látásának és mondásának törvény
szerűségeire külön művet szentel, a Prognózisok könyvét. 

Ezek az orvosi jóslások függetlenek a vallástól, kora tudományos tételeinek rendszerezése. 
A tisztességről szóló művében azt követeli, hogy az orvos mentes legyen minden kuruzslástól 
és babonától — vagyis csak a tudásra építsen —, másrészt az orvosi alázatról azt mondja, hogy 
az emberek bajaiban nem áz orvosé az utolsó szó — s ez azt jelenti, hogy nem a vallással 
polemizálva állítja tételeit. 

Hippokratész jóslásai az általa szentnek tartott hetes és kilences szám törvényszerűségeinek 
rendszerré való kiépítésén alapulnak. 

A szent hetes és kilences szám kialakulásának legősibb alapja a holdhónap felosztása. Ez 
vagy a hold tényleges körbefutása, vagy az egyik újholdtól a másikig terjedő időszak alapul 
vételével történhet. Azt az idői szakaszt figyelembevéve, míg a hold az égbolton kivehetően 
látható, 27 napot és 7 órát, vagy 28 napot számoltak. 

1 Forgách Imre naplója. OL Thurzó lt. Közölte: KOMÁROMY András: MKsz 1888. 214. Eredeti szöveg: 
„Anno MDLXXV. 23. octobris do. Oallus Huszár, Parens meus alter, et amicus longe omnium carissimus, 
Theologus doctissimus Evangelü Dei concionator fidelissimus, et indefessus, magno bonorum luctu ac dolore 
pesté obiit in oppido Papa die quem, vir optimus et plane Divinus multo ante salvus ac Incolumis sibi 
supremum futurum non semel vaticinatus fuerat. Emericus Forgach de Gymes." 

3 Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára VI I . kötetéhez. í r t a : SZILÁDY Áron. Bp. 1926. 361. 
s Hippokratészre vonatkozóan a következő művek: Hippokratész művei F. Z. ERMERINS 3 kötetes 

kiadása és FOESIUS latin fordítása. (Traj. ad Rhen. 1859—1864. Wilhelm Heinrich RÖSCHER három tanul
mánya az „Abhandlungen der Philologisch-Historischen Klasse der königlich. Sächsischen Gesellschaft der 
Wissenschaften" köteteiben, mégpedig: 1. X X I . kt . 4. Leipzig 1903. Die Enneadischen und Hebdomadischen 
Fristen und Wochen der ältesten Griechen. Ein Beitrag zur Vergleichenden Chronologie und Zahlenmystik. — 
2. XXIV. kt . 1. Leipzig 1904. Die Sieben und Neunzahl im Kultus und Mythus der Griechen. Nachträge zu 
den „Enneadischen und Hebdomadischen Fristen und Wochen" enthaltend. — 3. XXIV. kt . 6. Leipzig 1904. 
Die Hebdomadenlehren der Griechischen Philosophie und Medizin. HORNYÄNSZKY Gyula: A görög fel
világosodás tudománya. Hippokrates. Bp. 1910. 
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Ha a 27 napot számolták s ezt osztották hárommal, három kilencnapos hetet nyertek. 
Ezek voltak az enneadok. így számolták a hónapot a régi Egyiptomban, Indiában, Perzsiában, 
s így osztották be a görögök is a Homérosz előtti és homéroszi időkben. Ezt a számolást talál
juk Homérosz és Hésziodosz költeményeiben. 

Ha 28 naposnak számolták a hónapot s néggyel osztották, nyerték a négy hétnapos hetet. 
Ezek voltak a hebdomadok. így számolták és osztották be a hónapot az asszírok, a buddhisták, 
a kínaiak, mongolok és zsidók. 

Az orvosok ősi tapasztalata szerint a hold és holdfázisok csodás befolyással vannak minden 
növekedésre, hanyatlásra, menstruációra, fogamzásmentes napokra, egészségre, betegségre. 
Kimondták, hogy mindennek rendjét a hetes szám határozza meg. A szélnek hét iránya, az 
egész földnek és az emberi testnek is hét része van, az év hét évszakra osztható stb. A babiloni 
csillagászok a planéták hetes száma alapján kidolgozott asztrológiai rendszerükkel ínég csak 
megerősítették a hetes szám szentségének hitét. Ez a tanítás az orphikusok és Pythagoras 
által beépült a görög tanrendszerbe is. 

A görögök, zsidók, perzsák és germánok a 7. és 9. nap jelentőségét átvitték és alkalmazták az 
évekre is. Az isteneket hét- és kilencnapos ünnepekkel ünnepelték, s az ünnepségeket hét és 
kilenc évenként rendezték. A zsidók minden 7. évet különös jelentőségű szombatévnek, a hét
szer hét, vagyis 49. esztendőt jubileumi évnek tartották. 

Hippokratész a Prognózisok könyvében fejti ki a fejlődéstani elvet számszerűen alkalmazó 
„kritikus napok tanát." Orvosi megfigyelés szerint csak a 7 és 9 hónapos csecsemők életképesek. 
Minden gyermeknek a 7. napon kell nevet adni, mert az újszülött ha életképtelen — még 
Arisztotelész szerint is — a 7. nap, a hebdomé előtt hal meg rendszerint. A betegségek a 7., 
a 9. és a kétszer hét, vagyis a 14. napon válnak válságossá. Ezzel a hetes szakaszolással osztotta 
be Hippokratész az emberi életkort, a fogamzástól kezdve halálig. Azt tanította, hogy az 
ember életében minden 7. év kritikus, „klimaktérikus év." A 9. klimaktérium, vagyis a 9 x 7 , 
a 63. a végzetes év, a „climax éve", mégpedig abban az értelemben, hogy az embert többnyire 
ekkor éri utol a halál, de ha véletlenül elkerülné is, nem jön utána más, csak a szomorú öregkor.4 

Ez a számítás nem volt egy tudós kör zárt ügye. Példa rá Augusztus császárnak unokájához, 
Gaiushoz írt levele is, amelyben így emlékezik meg 63. születésnapjáról: „Amint látod, minden 
öreg közös válságos esztendején, a 63.-on átjutottam." Aulus Gellius i. u. II. században élt 
író érvként idézi ezt a levelet, amikor a válságos évről szól: „Emberemlékezet óta megfigyelték 
és kitapasztalták, hogy csaknem minden öreg ember életének 63-ik éve valami veszedelemmel 
és bajjal, testi szenvedéssel vagy súlyos betegséggel jár, minélfogva azok, akik a dolgoknak és 
kifejezéseknek ilyesféle tanulmányozásával foglalkoznak, ezt az évet válságosnak nevezik.5 

Galenos i. u. II. században élt orvos Hippokratész alaptanait elfogadva és kommentálva, 
azokat egyetemes uralomra juttatta. Hippokratész tanításai megszakítás nélkül szerepeltek 
az egyetemek tanulmányi rendjeiben. Hohenstaufeni II. Frigyes a középkori Európa leghíre
sebb orvosegyetemének, a salernóinak rendtartásában meghagyta, hogy a quinquennium ide
jén át Hippokratész és Galénosz iratait kell magyarázni. A második leghíresebb egyetem, a 
montpellieri is átveszi ezt a rendet. A párizsi egyetem pontosan megállapítja az előadások rend
jét és számát. A Prognózisok könyvéről 36 előadást kellett tartani. A lipcsei, a bécsi s nyomuk
ban a többi egyetemek is ugyanígy foglalkoztak Hippokratész és Galénosz niűveivel, s igen 
alaposan a Prognózisok könyvév&X. Ludovicus Duretus 1784-ben még kommentálja Hippokratész 
műveit. „A climaktérium éve" című fejezetben ezt írja: „Életünk 63. éve azért látszik végze
tesnek, mert a legtöbb ember akkor hal meg . . . halála oka éveinek 63. száma; mert akkor tölti 
be a hétszer kilenc esztendőt."6 

Ezt a „tudományt" hallották és tanulták tehát Huszár Gál korában Európa összes egyete
mein. Ezt hallotta s talán tanulta Huszár Gál is. Bornemisza is szól a két híres orvosról: „ha 
olly bölcs volnál is mint . . . Galenus, Hippocrates."7 Olvasásra ajánlja Hippokratész egyik 
művét is.8 A 63. évet tehát „megfigyelés és kitapasztalás" alapján jelölték ki válságos évnek 
abban a műben, amely az orvosokat s általában az egyetemek tanulóit „jóslásra és előremon-
dásra" kívánta megtanítani. 

Huszár Gál maga is több esetet figyelhetett meg, amelyek megrendíthették s „jövendölésé
nek" bizonyosságában meg is erősíthették. Luther Márton, akinek követője volt, életének 
63. évében halt meg. Melanchton Fülöp, a kor nagy tanítómestere, akinek pályáját figyelem
mel kísérte, ugyancsak 63 éves korában hunyt el. Telekessy Imre kassai és felső-magyarországi 

* H IPPOK R A TES: Epidémiák könyve 2,11. Prognózisok kv. bev. 
6 Aulus GELLIUS: Attikai éjszakák. XV. kv. VI I . fej. 
• Ludovicus DURETUS: Commentarius . . . Lugdunum 1784. 
» BORNEMISZA: Fol.Post. 533. 1. 
8 BORNEMISZA: Örd. Kis. 831. v. 
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főkapitány, akinek védelmét élvezte, s akinek halála után a keserves üldöztetés évei újra kez
dődtek számára, 1560-ban, életének 63. esztendejében halt meg. Nádasdy Tamás nádor, minden 
protestáns buzgó pártfogója, aki érte is szót emelt, betöltötte 63. évét, mikor lehunyta szemét. 
Stöckel Lénárd bártfai rektor, európai hírű tudós, aki az ötvárosi hitvallást szerkesztette, s 
akivel kassai lelkészkedése idején szoros kapcsolatba került, 63 évet élt, s még Huszár Gál 
kassai tartózkodása alatt halt meg. Ezek a példák is indítást adhattak neki, hogy a maga élete 
végső napját is, saját „megfigyeléssel és kitapasztalással", „tudományos alapon" megjöven
dölje. 

Annak bizonyítására, hogy Huszár Oál korában, sőt még később is, szokásban volt az 
emberi életkornak ilyen beosztása, s a halál napjának ilyen megállapítása, korabeli dokumen
tumot is tudunk felmutatni. Éppen annak az öt városnak egy jegyzőkönyvét, amelyek egyiké
ben Huszár Gál is szolgált. Ez a jegyzőkönyv tartalmazza az ötvárosi hitvallást, zsinataik 
végzését s annak aláíróit. Egy korábbi példányát magának Huszár Gálnak is alá kellett írnia. 
A jegyzőkönyv zárólapján a következő bejegyzés áll: „1560. május 7-én meghalt a tudós és 
hírneves Stöckel Lénárd mester, a bártfai iskola rektora, az egész Magyarországon igen becsült 
férfi, 49 nappal tanítómesterének, Melanchton Fülöpnek halála után, aki beöltve 9. klimaktéri-
umát, tehát ,63. évében, április 19-én csendesen elhunyt."9 

Mindezeket figyelembevéve, kimondhatjuk, hogy jövendölésében Huszár Gál is a 63. vál
ságos évet, a klimaktérium évét jelölhette meg élete végső határaként, vagyis születése az 
1512. évre eshetett. 

Születése napjával kapcsolatban helytállónak látszik Szilády Áron kombinációja, bár nem 
találja meg a kapcsolatot október 16. és 23. között. „Valószínűnek tartom ezt azon régtől 
fogva mai napig gyakorlatos szokásnál fogva, hogy a született gyermek azt a nevet kapta és 
kapja, mely név a naptárban vagy születése napján, vagy ahhoz közel található. A Gál név 
régebben sem tartozott a sűrűbben használtak közé s mindig október 16-ra esett és így éppen 
egy héttel október 23-a előtt. Régen az oktávák fontos szerepet játszottak s Huszár is ennek a 
révén juthatott a Gál névhez."10 

Jánossy Lajos mutat rá, hogy az oktáva az egyház régi szokása szerint — de többnyire még 
ma is — a keresztelés napja, s így Huszár Gál halála születése oktávájára, vagyis keresztelése 
napjára esett. „Gál napja október 16, ennek nyolcada október 23, az előbbi nap születési, ez 
keresztelési napja lehetett, amelynek fényében — a régi kegyesek példájára — láthatta és 
várhatta Gál pap is a mennyei születés — a földi hazából való elköltözés napját."11 

Ennek a kombinációnak alapján feltételezhető, hogy Huszár Gál születésének ideje: 1512. 
október 16-a, szombat, halála pedig 63. életévében, keresztelése emléknapjára esett, vagyis: 
1575. október 23-a, vasárnap. 

Ezt a kombinációt megerősíti — de egyúttal ez a dátum segít is abban —, hogy ennek 
alapján érthetőbbé válnak élete egyes eseményei, kortársaihoz való viszonya. 

Forgách Imre Huszár Gált „második atyjának" nevezi. Ez még akkor is vonatkozik Huszár 
Gál életkorára, ha „lelki atyját" tisztelte meg ezzel a címmel. Forgách Imre születése idejét, 
naplója egy másik megjegyzése alapján, 1539. december havára rögzíthetjük. Méltán nevezhette 
tehát Forgách Imre a nála 27 esztendővel idősebb Huszár Gált „parens meus alter"-nek. 

Huszár Gál, saját leveleinek tanúsága alapján, 1553 tavaszán, üldözött presbiterként érke
zett Magyaróvárra, Miksa főherceg és kapitánya, Wohniczky Zakariás védelme alá. Ebben az 
időben már presbiteri, lelkészi rendfokozata volt. Az 1553. esztendőig Hall János (Johannes de 
Hallis), a pozsonyi egyház vikáriusa két ízben excommunikálta, a római egyházból kiközösítette 
és kiátkozta.12 Mindezek negyvenesztendős koráig zajlottak le életében. Jóval fiatalabb korában 
elhelyezhetetlenek lennének. 

Tudunk fiáról, Dávidról, aki 1573-ban iskolát tart fenn Nagyszombatban, s legkésőbb 1576-
ban pápai lelkész, ahol a Heidelbergi kátét nyomtatja.13 Az akkori iskolázási rendszerből 
következik, hogy 23—25 esztendős kora előtt nemigen tölthette be az iskolamesteri, 28—29. 
éve előtt pedig a pápai lelkészi tisztet. Ha tehát Dávid Huszár Gál legidősebb fia lett volna is, 
Huszár Gál házasságkötésének 35. éve körül meg kellett történnie. Ha figyelembe vesszük, 

* OSzK Kézirattár. Quart. Lat . 1169. Libellus actuum synodalium et subscriptiottum quam ecclesiasti-
corum, tam politicorum ablegatorum Quinque Civitatum. Utolsó bejegyzés 1614-ből. Latin szövege: „Ao 
1560 7 mai mortuus est Doct.et Clrmus M.Leonhardus Stökelius Rector Scholae Barthpen vir de tota Hungária 
bene meritus 49. die post obltum Praeceptoris Sui Phüippi Melanchton, qul post completum clymacterium 
nonum, se. annuum 63 piacidé obdormivit 19. Április." (E forrás még közzétéve nem volt.) 

10 L. 2. jegyzetet. 
11 Lelkipásztor 1950. október. Beim. Munkaprogram. 17. 
12 Haus-, Hof-, und Staatsarchivs Wien. Hung. Fase. 431. a. tot. 290 — 291. (Forrás még nincs közzétéve.) 
"VERANCSI.CS Antal összes Művei. IX . köt. 254. 
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hogy presbiteri tisztet töltött be, aktív lelkészként csatlakozott a reformációhoz, s csak ezután 
szánhatta rá magát a nősülésre, ez a dátum is pontosan elhelyezkedik feltételezett életkorában. 

Kortársaihoz való viszonyát is meghatározhatjuk, melyet eddig csak homályosan sejtettünk, 
Sztáray Mihály, aki először püspöke, majd előde volt Pápán, 10—12 évvel lehetett idősebb 
nála. Bornemisza Péter, akinek mestere volt, s aki Kassán káplánként szolgált mellette, 23 
évvel volt fiatalabb nála. Méliusz Péternél pedig, akivel Debrecenben került össze, 24 évvel 
volt idősebb. 

Élete ismeretlen területeinek további kutatásában időileg talán támpontot nyújthat egy 
ilyen kombináció, de a már feltárt anyag vizsgálatában és magyarázatában is nélkülözhetetlen 
korának legalább valószínűsített meghatározása. 

Bottá István 

Vázlat Rimay János if jtí éveiről 

Balassi Bálint és Rimay János kapcsolatára vonatkozó ismereteink forrásai Rimay elősza
vai, melyeket részint az Epicediumhoz, részint tervezett Balassi-kiadásához írt. Akik a kér
déssel érdemlegesen foglalkoztak, Radvánszky Béla1 és Ferenczi Zoltán2 ezekre építették meg
állapításaikat. Fél évszázada azonban e területen a kutatás nem mutatott fel semmi újat. 
Az Epicedium Előszava szövegének teljes ismerete és egyéb adatok megismerése késztetett 
arra, hogy Rimay fiatalsága éveinek képét, néhány újabb vonással gazdagítva és az eddigi 
kutatások eredményeit összefogva felvázoljam. 

Kettejük kapcsolatának kezdő időpontját Rimay tíz—tizenkét éves korában jelöli meg.3 

Rimay 1583— 1585-ben volt tíz—tizenkét éves. Balassi életében ezek az évek fontos korszakot 
jelölnek. Középen van 1584 karácsonya, a sárospataki házassági kaland. Sok jel arra vall, 
hogy Balassi arra törekszik 1584 karácsonya előtt, hogy rendezze dolgait. Ismételten folyamo
dik a királyhoz, méltó elhelyezkedést keres. Igyekszik vagyoni helyzetét megszilárdítani, a 
régi pöröket elsimítani. Minden bizonnyal a törekvések mögött a házasság terve állott, de a 
házassággal éppen minden visszájára fordult. A békés révbe érés helyett a pörök áradata zúdul 
a nyakába. Nincs többé nyugalma, ő lesz nemsokára a — „község csudája". 

Ebben a nyugtalan, zaklatott időt váró hangulatban jelent meg 1586. május 6-án a nyitrai 
káptalanban és ott hiteleshelyi jegyzőkönyvbe diktálta adományát Rimay István, a költő 
bátyja számára.4 Balassa Jánost szolgáló Rimay Gergely és az őt kora ifjúságától szolgáló 
Rimay István érdemeit jutalmazza adományával. Mi volt a nagylelkű tett indító oka, nem tud
juk. Kereshetjük abban, hogy Rimay István ebben az időben megvált a Balassi szolgálatból, 
talán, mert maga ura akart lenni, vagy amit Rimay János 1590-ben kelt levele bizonyít, Zrínyi 
szolgálatába állott. Ez utóbbinak kezdeményezője Balassi is lehetett. Balassi a sárospataki 
kaland visszhangjából megérezte, bizonyosra vette a romlást. A Rimay Istvánnak tett birtok
adományozás mintegy elindítója azoknak a sorozatos birtokeladásoknak, melyekkel elébe 
akart vágni, a vérfertőzés vádja miatt, bizonyosan elkövetkezendő birtokelkobzásoknak.5 

Balassi felszámolta háztartását és az édesanyjával élő Rimay Istvánról gondoskodott egyrészt 
adományával, másrészt másfelé való elhelyezkedést tanácsolva neki. 6 Balassi házassága is 
válságba jutott már ekkor, hiszen 1586 novemberében találkozott Dobó Krisztinával utoljára.7 

Házasságának vége szakadt. Ez időben, mint életének válságaiban mindig — „bujdosni" —, 
külföldre készül. Már 1586 októberében engedélyt kért, hogy Erdélybe utazhassák.8 

Hol van ekkor, tíz—tizenkét évesen és a következő években, Rimay János? Az első adat 
életéről, 1587-ben ecsedi Báthory István szolgálatában mondja.9 Hogy került Nógrádból a 
Nyírségbe? Az egyik lehetőség — Balassi útján. Balassinak házassága előtt és különösen az 
alatt, volt a magához és feleségéhez illő „familia"-ja. Ebbe tartozott Rimay István is. ö édes
apja helyét örökölte a Balassi-udvarban. Rimay István együtt élhetett anyjával és öccsével, 
így Balassi már akkor felfigyelhetett, költői tehetségéért is, az ifjú Rimay Jánosra. Amikor 
nősült, a „familia"-ját bővítenie kellett. Eddigi ismereteink alapján joggal tételeztük fel, 

1 RADVÁNSZKY Béla: Balassa és Rimay barátsága. B. Sz. 1904, ( X I X . köt. 3 9 - 6 3 . ) 
• FERENCZI Zoltán: Rimay János (1573—1631) Bp. 1911. M.Tört. Életrajzok 
3 Rimay ÖM 41. 
4 Balassi ÖM I. 347. 
6 ECKHARDT Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. Bp. 1943. 135. 
• Rimay ÖM 222. 
7 I L L É S Y János: Adatok Balassa Bálintról. ITK 1900,447. Balassa Bálint minden munkái. Kiadta DÉZSI 

Lajos Bp. 1923, LXVIII . 
• Uo. és 619. 
• FERENCZI : i. m. 10., KESERŰ Bálint: Adalékok Rimay és a Báthoriak kapcsolatához. Acta Univ. 

Szegediensis, Szeged 1958. 
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hogy ez amaz időpont, mikor Rimay Balassi környezetébe került. Ekkor fogadta, úgy lehet 
felesége apródjának, Rimayt. Amikor a Balassi-házasság válságba jut, Dobó Krisztina a kis 
Balassi Jancsival és az apród Rimay Jánossal Kisvárdán élt. Itt találkoztak, az akkor már 
különváltan élő házastársak utoljára, és itt válhatott meg Rimay is a Balassi-szolgálatból.10 

1587-ben már ecsedi Báthory István szolgálatában látjuk. Tehát, ha a bátyja megadományozá-
sát annak Balassi-szolgálatból való kilépésével és Rimay Jánosnak Balassi mellé kerülésével 
egy időpontra vesszük, Rimay alig tölthetett Balassi mellett két esztendőt, de éppen a t í z -
tizenkét esztendő körülit. És 1586 november táján, a külföldre készülődő Balassi, mert a nagyra 
értékelt ifjú sorsáért felelősnek érezte magát, nem akarva idegenbe vinni, beajánlotta Báthory 
udvarába, kivel jó kapcsolatban volt, aki költészetét becsülte, s akinek udvarához esett Kis-
várda legközelebb. 

De most néhány új adat birtokában fel kell tennünk a kérdést; szolgálta-e a költőt Rimay? 
ő ezt sehol sem mondja. Kétségtelenül, édesapja és bátyja volt a Balassi-szolgálatban. Amikor 
Balassi Rimay Istvánt jutalmazza két nemzedék szolgálatait érdemesíti arra. Három év múlva 
özvegy Rimay Gergelyné és István fia Csáktornya mellett, Vidócon él, hihetően Zrínyi szolgá
latban. 1586-ban, amikor Rimay István megvált költő-urától, egyben döntenie kellett öccse 
sorsáról is. Ha az Balassi szolgálatában állott, reá bízták, de kerülhetett Báthori udvarába 
más úton is. Mert volt más Rimay is, az ecsedi udvarban. 

A Zichy-levéltár missilis anyagában, akadtam egy Rimaynak küldött Báthory-levélre, 
valamint Rimay Klára két levelére. Rimay Klára egyik levele 1628. július 29-én kelt. író
deák kezével Melith Péternek írta. A másik autográfnak látszik, dátuma nincsen, a címzett 
is hiányzik, de az valószínűen Melith Péterné volt.11 Az első aláírása: „Az Nehay Nemzetes 
Ideosbik Petöfalway Petheo István Uram meg hagiatott Eozwegie Eodeonfy Rimay Clara." 
A másiké egyszerűen: „Pető Istvánné". Mindkét levél tartalma szinte azonos. Ügyes-bajos 
dolgaiban az özvegy oltalmat kér. Az Eödeönfy névre a Zichy levéltárban nem találtunk ma
gyarázatot. Pető István Bárthory István titkára, majd végrendeletének végrehajtója, később 
táblai assessor volt. Ő az, kinek Bocskay István írt, hogy Báthory István hozzá csatlakozását 
egyengesse: „tudván ö kegyelminél állapotja szerint nem kicsin tekintetit"12 Tekintélyes, 
nagy befolyású embere volt az országbírónak. A Zichy levéltár missilisei között több levelét 
őrzik. Az első Zokoly Miklós alországbíróhoz — az vi zerent Pünkösd napon 1590 — szólt. 
Érdekesek Báthory rokonához és egyik örököséhez, Telegdi Pálné Wárday Katához írott levelei, 
melyekben a Báthory-hagyaték és az ecsedi kincstár megvédése érdekében tett intézkedéseiről 
számol be.13 Hogy felesége, Rimay Klára milyen rokoni viszonyban volt a költővel, ma még 
adatok hiányában, eldönteni nem tudjuk. Lehetett nővére vagy unokatestvére, de lehetett 
idősebb rokona, nagynénje. Mindenesetre a családjából kiszakadt, a szinte még gyermekkor
ban levő ifjút az idegen udvarban rokoni érzésekkel támogathatta. 

Tizenhét esztendős Rimay, mikor bátyjánál Csáktornya mellett Vidócon járt és Velencébe 
készült. Tanulmányúton volt-e vagy egy nyugat-magyarországi küldetést használt fel arra, 
hogy Itáliát lásson, nem tudjuk. Báthory gyakran levelezett a nyugati országrész főuraival, 
így a Zrínyiekkel is, kikhez rokoni, atyafiságos kapcsolatok is fűzték. Lehet, ilyen küldetésben 
járt akkor is. Vidócról Báthory kedvelt rokonának Telegdy Pálnak ír. Telegdy felesége Wárday 
Kata, Báthory kedvence, akit, és az ritka Báthory leveleiben „édes leányomnak" szólít. 
Rimayt „io fiam"-nak és e megszólítás Rimay kedvelt helyzetéről beszél az ecsedi udvarban. 
A Telegdynek írott levél egyébként a velük való viszonyára vet világot. „Emlékezvén arra 
minemö nagy szeretettel és affectioval voltunk, együtt lakván kegddel egybe kötelezve." E 
levéllel kapcsolatban Eckhardt Sándor megjegyzi: „Azt sem tudjuk, hogy került Rimay 
Telegdy Pállal, Kisvárda urával személyi kapcsolatba."14 A magyarázat pedig egyszerű, 
Rimay helyzete azt szükségképpen magával hozta. A kedvenc sógornő családi körében és 
azoknak Ecsedre való látogatásakor, bőven volt alkalmuk találkozni. 

Rimay a vidóci út után is kapcsolatban maradt az országbíró környezetével. Báthory hiva
tali rangjával és vagyonával a keleti országrészben óriási befolyással bírt. Mint zászlósúr a 
nádor után következett, s akinek joga volt, törvényszék megtartásának ürügye alatt gyűlése
ket egybehívni. Ezzel politikai befolyása igen nagy volt. Ifjúságának éveire esik Báthory 
István lengyel királysága. Családjának legmagasabbra emelkedett tagját mindenben tisztelte 
és követte. Jellemző végrendeletének utasítása, amellyel missilis leveleit elégetni rendelte, 
csak Báthory Istvánét hagyta Báthori Gáborra.15 A lengyel király magyarországi politikáját 

10 Lásd 7. sz. jegyzet 
11 OL Zichy levéltár, Mlssiles 3687, 12377. lásd: Függelék 2. 3. sz. 
14 K.OMÁROMY András: Báthory István országbíró végrendelete. Száz 1890. — THALY Kálmán: Bocskay 

István leveles-könyve MTT 1874. X I X . 69. 
" O L Zichy levéltár Missiles 10,762-10767 
" Rimay ÖM 222. 
» KOMÁROMY: i. m. 
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mindenben támogatta. Innen származott az udvar bizalmatlansága vele szemben. Háta mö
gött a Báthoryak Erdélyével, nyomasztó, kellemetlen hatalom volt a Habsburg-udvar számára. 
S ezt növelték azok a rokoni összeköttetések, melyek a nyugati országrész legnagyobb befolyás
sal bíró főúri családjaihoz fűzték. Nádasdy Ferenc, a „fekete bég", húgának férje, sógora volt, 
de közeli rokona volt a Zrínyieknek, Batthyányaknak is. Az ezerötszázhetvenes évek közepétől 
részes a főúri ellenzéki mozgalmakban, és a maga személyében és környezetével ellenzékben 
marad továbbra is. A századvég országgyűlései ellenzékének támogatója és azok egyik vezető 
embere, Zokoli Miklós országbíró helyettes is az ő környezetéből került ki.16 Nagy öntudattal, 
komoly felelősségérzettel állt az ellenzék élén. Nyugat-Magyarország legnagyobb tekintélyű 
főura, egyben az ország egyik legvitézebb katonája volt a sógora, Nádasdy Ferenc. Kettejük 
barátsága, politikai szövetsége nyugtalanító volt az udvarnak. Megkíséreltek éket verni közé
jük. Ekkor írta: „a mint* mikor meg Kegd it wala, meg izentem wala Kegnek, hogy az mi köz
tünk walo tractatust sok ember lesi mind idegen, s rnind egyéb rend ezért mondom 
azért en, hogy chyondessen chelekedgyunk."17 

Bocskay jövendő secretariusa Ecseden a magyar ellenzéki politika egyik nagyon fontos 
középpontjában élt ifjú éveiben. Báthory bizalmas embereként megismerkedett annak politi
kai kezdeményezéseivel, az ecsedi udvar ellenzéki szellemével. De egyébbel is. Báthory magas 
műveltségű, tollforgató ember volt, a magyar újsztoicizmus egyik, környezetére jelentős hatást 
gyakoroló alakja.18 Rimay az ő környezetében ismerkedik meg az új sztoicizmus eszméit valló 
főurakkal. De közvetlen környezetének is sok köze van az irodalomhoz. Kisvárdán, láttuk, 
vele bizalmas viszonyban volt Telegdy Pál, a bécsi egyetemet járt, előkelő nemes úr, Wárday 
Kata férje. Itt élt Zokoly Miklós, szintén a bécsi egyetemen nevelkedett kiváló jogtudós, a jeles 
humanista műveltségű országbíró helyettes. Kemény ellenzéki ember, akit igyekeznek távol 
tartani az országgyűléstől. Es ő — persze Báthory tekintélyével is, mégis megjelenik ott.19 

Felesége Telegdy Kata, az első magyar költőnő. Kisvárda és Ecsed között nagyon meleg a 
kapcsolat. A Telegdyek, Wárdayak szoros rokonságban vannak Báthoryval. És az ecsedi 
Báthory rokonság nagyon szövevényes. A Homonnai Drugeth, Rákóczi, Káthay, Mágócsi, 
Losonczi, Zokoli, Wárday, Telegdy, Chapy, Bocskay, Dersffy, Melith családok különböző 
rokoni foka, sógorsága kapcsolja őket össze és ezek fölött áll a maga megingathatatlan tekin
télyével Báthory István, akit egyértelműen mindnyájan csak az „Űr"-nak mondanak. És a 
rokonságon kívül nagy a száma azoknak, akiket csak a szolgálat kapcsol hozzá, különböző 
rendű, rangú főember szolgák, az „uraimék" közöttük nem egy főrangú család őse — akiknek 
népes táborába sorolhatjuk Rimayt is. És ebben a sokágú változatos szintű társaságban szá
mos a tollforgató. Ebben is, Báthory az élen van és ide tartozik Homonnai Drugeth István és 
Bálint, Telegdy Kata, Káthay Mihály és Zokoli Miklós, ők tudnak egymásról és írásaikról. 
Ismerik Balassi Bálintot és ismerik költészetét. Sőt olvassák már 1589-ben Rimay János verseit 
is. Náprági Demeter egri prépost, aki Telegdy Pállal együtt volt a bécsi egyetemen, ez évben 
egyik levelében írja Telegdynek: Remisi . . . . scripta Joannis Rimay olim suavissimi mei socii, 
nihil in illis praeter ingenium laudare possim.20 Érdekes, hogy levelében Náprági Rimayról 
már ebben a korai időpontban is mint régi társáról ír. Már ekkor abban a baráti kapcsolatban 
voltak, melyről másfél évtized múlva írta Rimay Nápráginak: „azokról a régi időkről és napok
ról emlékezem, akik nevendékemy korunkban tartottanak közöttünk."21 

A Balassi Bálinttól megvált és az ecsedi udvarban élő Rimay kapcsolata nem szakadt meg 
Balassival, Rimay vallotta, hogy vele az irodalmat Balassi kedveltette meg. De nemcsak el
indítója volt, később is munkára ösztökélte, tanácsaival segítette, „Bennem, akit a dicsőség
vágy hevített, ő keltette fel elsőnek azt a reményt, hogy az erény a szerencse segítsége nélkül 
is elérheti célját, munkával és álhatatossággal."22 Balassi idegenben is buzdítja ifjú pályatársát 
az alkotó munkára. Figyelemmel kíséri fejlődését és a tanítómester lassan maga mellé nőttnek 
érzi a tanítványt. Megbecsülő szeretettel vallja tanítványának, és a Balassa-kódex szerint, 
utódjának is: „ha ugj megy elő dolgodba azmint elkeztél giakoroluan azt nem hogj élnem 
érkeznil uile, de megh is foghsz halladni; Seöt halála orajanis eotet valotta Balasj Helieben 
valónak lenj."23 

Rimay, a maga útját kereső költő, az ecsedi udvarban Balassitól távol is — költeményei 
tanúsítják — Balassi hatása, útmutatása szerint fejlődött költővé. Szinte gyermekkorának 

1 1SZÁDECZKY Lajos: Báthory István és egy magyarországi összeesküvés. Száz 1889. és Báthory István 
király titkos terve a magyar királyságot és erdélyi fejedelemséget illetőleg. Száz 1882. — MOE IX. köt. 18—19., 
6 8 - 6 9 . és X. köt. 18—19. 

17 OL Kamarai it. —Nádasdy család lt. N 6 Nádasdy Ferenchez írott levelek. 
19 KLANICZAY Tibor: A magyar későreneszánsz problémái. Reneszánsz és barokk. Bp. 1961. 312. 
" M O E IX. köt. 18—19. 
*• J E N É I Ferenc: Az utolsó magyar humanista főpap: Náprági Demeter. I tK 1963. 139. 
" RIMAY ÖM 2 3 3 - 2 3 5 . 
22 PIRNÁT Antal: Rimay Epicediumának latin kísérő szövegei. I tK 1966, 205. 
25 Balassa-kódex. Közzéteszi: VARJAS Béla. Bp. 1944. 140. 
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első kísérleteitől figyelemmel kíséri őt Balassi. A nagy költővel való találkozás egész életre való 
maradandó hatása párosul a szenvedés gyötrelmes óráiban, nagy emberi értékeket megmutató 
Balassiban és lesz Rimay Balassi-élményének gazdag tartalma. Az ember hibáit mentik, 
Rimay szerint, a költő erényei és az ember erényeit a magyarság nagy értékei közé emeli a 
költő nagysága. így emelkedik Rimay szerint Balassi a költő mellé, számos, mégis menthető 
hibáival az ember. S hogy erre az értékelésre Rimay fogékonnyá vált és felfogását kora köz
véleményével szemben meg is merte vallani, nagy része volt az ecsedi udvar szellemi légkörének. 

A tizenöt éves háború első éveiben, a felvidéki seregek élén, Báthory István is részt vett. 
1593 őszén ott látjuk Őt és egész környezetét a szabadkai győztes ütközetben, Fülek ostrománál, 
majd a nógrádi várak megvételénél. Ott van Balassi Bálint is, Kékkő megvétele után ő nyomul 
elsőnek családi várába.25 És ott van Rimay is. Ezek a harcok ihletői költészetének is. A mester 
és tanítvány bizonyosan találkozott, sőt az elkövetkező fél esztendőben az esztergomi ostromig 
minden bizonnyal gyakran együtt voltak. Az 1593. évi hadjárat késő ősszel fejeződött be. A 
következő esztendőben pedig már nagyon korán megindultak a hadműveletek. Március 7-én 
kezdették Nógrád ostromát, május 4-én pedig már Esztergomot szállották meg.26 Balassi 
oldalán utolsó percig ott volt Rimay is, s ez csak úgy lehetett, ha Rimay nem ment Báthory 
seregével 1593. november végén Ecsedre. Ez időben Rimay már húszéves, hihető, hogy családi 
birtokai kezelését már átvette. Az esztergomi ostrom után, bár Báthoryval kapcsolata nem 
szakadt meg, nem ment vissza Ecsedre, a nógrádi földesúr birtokán telepedett meg. Az eszter
gomi ostrom, Balassi hősies szenvedése és halála betetőzte és egy életre maradandóvá tette 
Balassi-élményét. Rimay ifjúságának korszaka lezárult. A mester eltávozott, a tanítvány magá
ra maradt, az Epicediumban emléket állított a mesternek és Rimay, a költő, elindult a maga 
számára választott úton. 

Függelék: 

Ecsedi Báthory István — Rimay Jánosnak 
Tagy, 1587 ma reggel 

D[omina]tio v[es]tr[a] 
lm ertem yo fyam my t yrzz, azert am fortogyanak ez yamborok, de az Nincsyenen nehéz 

kastylt uenny, azert aky el uezy, add nekyk az poztot aky nem uezy am meg lattya. en baynak 
meg írom hogy skarlatott uegyen, en többet nem uehetnek 20 ueg uagj 22. az inasoknak ha 
tudna hogj az ittben ualo karasiaba sok maradna meg, Isten hozad fily p[ro] pera ad p[at]r[é]m 
A levél versoján: ird meg kj niesik inkab a dolgot kik ez uesztok Ha Koma nehezli az kurta 
kuramniot (?) varia meg az skarlatott en abból elégítem meg ha illjen igen fay 
Címzés: Rymmaynak adassék ez levél 
Esztergomi prímási levéltár, Ipolyi gyűjtemény. 
2 

Rimay Klára — (valószínűleg Melith Petemének) 
Dátum nélkül 

En zeginy gjamoltalan Eözuegie Ngdk, Eletemigh ualo zolgalathomat ayanlö Nagk mint 
kiegelmes azzoniomnak, kiuanok az Vr Istentöli Nagtoknak hozzu ideiglen ualo eletet, minden 
Nagtokhoz tartozókat egietemben. 

Nagodat mint kegielmes azzoniomat ezért kelletek megh talalnő. Miuel hogy az zeginy 
Istenbenben (!) el niugot Vrä Pető Istuá, megh emlekezé enis rolla, mikepé keoniorgeot Nagod-
nak halála orajan, s kert engemetis felette igen hogy Nagodat megh talalljam feleolle. Azert 
Nagodat ezen kerté mint kegielmes azzoniat, Miuel hogj az mit kiczinsegemtöl kerestem. 
Nagodnal tagadva sohané uolt. Azert mostannis az mi leuelet hagjott Nádnak Nagodat az eleo 
Istenért kerté, hogj az eo zeginy aruajnak hagjot testamentumába Nagod elseoben tekenczje 
az Eleö Istent, Annak utanna az eo Njomorult uoltokat Nagod megh ne haboriczja benne, 
kiért az Vr Isten Nagodnak ezer annjt agjö érette. Éltesse az Vr Iste Nagodat sok eztendeigh 
Nagtokhoz tartozokal egjetemben. 

Nagodnak zeginy gjamoltala 
Eözuegie 

OL Zichy lt. Missiles, 12, 377 Pető-Istuanne 
21 J E N É I Ferenc: A Balassi hagyaték történetéhez. I t K 1966. 1 9 4 - 1 9 5 . 
25 ERDÉLYI Pál : Balassa Bálint 1551-1594. M.Tört. Életrajzok. Bp. 1899. 219. 
" K A Z I N C Z Y Gábor: Gr. Illésházy István nádor följegvzései. 1592-1603 . MHH I I . Bp. 1863. 8 - 9 . 
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EÖdeönfy Rimay Klára — Melith Péternek 
Darás, 1628 július 29 

Zolgalatomat ayanlom Nagodnak mint jo akaró Nagos Uramnak kiwanok az Ur Istenteol 
Nagődnak minden üduessiges testy lelky jokatt és boldog hoszu eletett meg adatny. Aszo-
niommal eö Nagaval es az Nagtok szép es szerelmes giermekiuel egietemben. 

Nagődat mint énnekem mindenkoron jo akaró Uramot chak ez feleol kellettek leuelem által 
meg talanmon. Miwel jüne hoszam Andrasolczon lakozó Barna Leorincz neweö jobbagiom 
panaszolkoduan azon hogy az Nagod Zerennyey kapitania es udvarbiraia, ugy mint Fekete 
János Uram es Bubenka Laszlo meg akartak fogny, mind eötett ha mind penig azon kiwülis 
három Jobbagiomott minden vétkek nekül, fogtak illen fogast hozzaiok, hogy Barna Leorincz 
Nagodk ala eöreökeös Jobbagiol atta volna magatt, es hogy kezeseketis vetett volna ezerth 
ky soha nem volt hanem mind Attia Annya eossy es minden nemzetsége abba az helbe lakott, 
seott magais ott leott ez világra Andrasolczon, az mely hel osztosbanis nekem jutott, s — 
mostis en bírom. Hanem hogy az attia meg holt az Ania ment ferhez orliowara, Nagőd Jobbagi-
ahoz es osztis giermek lewen, ky meg az eö tellies ideith el nem érte vot magával el vitte es igy 
egy kichin ideig, esztendeog vagy ketteoig mellette tartotta, s az után osztan szelel szolgálgatot; 
s hogy osztán meg emberkédéit es az emberkort el érte ugy jüüt visza fészkére ugy mint eostul 
maratt heliere. Azért Nagod beolchen meg itelhety, ha ez Jobbagy feolet Ura zabadsaga ellen 
keölthetie mas álla magát a vagy nem. Mas az penig hogy az jobbagioknak mindenkor szabad 
volt fészkekre visza menny ha ugian el idegenítetek volnais ez penig ollyan. 

Kérem annak okkaierth Nagodatt mint énnekem jo akaró bizodalmas vramat hogy Nagöd 
paranchollion zerennyey kapitanianak, es udwarbiraiaknak hogy szeginy jobbagiomat ne kérge
sek, s — ne banchak. Holott en Nagötol varnek mások ellenis oltalmatt. Hanem Nagös Uram 
ha az en jobbagiom akar mellekis Nagodnak awagy az Nagod jobbagianak valamit vettett a 
vagy Nagőd valamy jussát pretendallia valamelikhez, eoreomest teorwint teszek feleole vala
mikor Nagöd kewanya, seott ha maga rea nem erkeznekis, Horváth Adam Vramnak sógoromnak 
en meg montom valamikor Nagod kewanya. teorwint tegien feleoleok, mywel eo kegmere 
bisztam ott való joszagochkomnak gongia viselését. Nagöttol mint jo akaró Nagis Uramtol 
jo választ varok. Tarcha meg es eltesse az Ur Isten Nagődat kedwes jo egisigben mind az Nagod-
hoz tartozzokkal egietemben. Keolt Daráson die 29 July Anno 1628. 

Nagődnak alázatosan zolgal 
Az Nehay Nemzetes Ideosbik 
Petofalway Petheo István Uram 

meg hagiatott Eozwegie 
Eodeonfy Rimay Clara 

Jenéi Ferenc 

• 

Petőfi regényfordításairól 

Petőfi összes műveinek akadémiai kritikai kiadása előtt (ÖM I—VII. 1951—1964) nem 
akadt kiadói vállalkozás, amely összegyűjtve közreadta volna Petőfi prózai fordításait. Ezek a 
másod-harmadrangú regényekből, elbeszélésekből inkább a puszta megélhetésért, mint művészi 
céllal készült fordítások, amelyek az ÖM VI. kötetét alkotják, korábban mintegy kirekesztőd
tek a költő életművéből, a velük kapcsolatos filológiai problémák jó része máig is megoldatlan. 
Például az, hogy tulajdonképpen milyen szövegeket fordított le Petőfi. Az eltelt viharos öt
negyed évszázad alatt a kiadványok elkallódtak, s ma már nem könnyű a nyomukra bukkanni. 
A szerző megnevezése nélkül „német novella"-ként feltüntetett Nagybátyám és ipámnak 
például nem ismerjük sem szerzőjét, sem eredeti szövegét. De alig jobb a helyzet az ismert 
szerzőjű francia és angol művekkel (Charles de Bemard: Lafemme de quarante ans, G. James: 
Robin Hood, Paul de Kock: Jenny, A. Dumas: Un bal masqué, Eugene Sue: Le juif errant, 
bevezető fejezet), amelyeket a húsz—huszonegy éves költő nem eredetiből, hanem németből 
fordított: itt a német fordítások felderítése és azonosítása a probléma. Ezúttal csak A koros 
hölgyről és a Robin HoodrÖl szólunk, mivel ezekkel kapcsolatban az ÖM VI. jegyzeteinek meg
állapításai módosításra szorulnak. 

A koros hölgyről Gáldi László mutatta ki, hogy nem közvetlenül a francia eredetiből ké
szült: Petőfi szövegében olyan torzulások, félreértések vannak, amelyek csak német közvetítő 

OL Zichy lt. Missiles 3687 
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szöveg segítségévei magyarázhatók (MNy LII [1965.], 456—456). Megállapításai felhasználták 
az ÖM VI. jegyzeteiben is. A feltételezett német szöveg azonban még vagy egy évtizedig isme
retlen maradt. A Petőfi-szótár szerkesztési előkészületei során Szabó Dénes, a szerkesztőség 
tagja a nemzetközi könyvtári szolgálat segítségével külföldi könyvtárakban nyomoztatott a 
lappangó könyv után, s az erfurti városi könyvtárból végre elő is került. Teljes címleírása: 
„Der gordische Knoten von Charles de Bernard. Aus dem Französichen von Francois Robert 
und St. Friedrich. Zweiter Band. Breslau, Verlags-Comtoir. 1840. Die Frau von vierzig 
Jahren. Übertragen von St. Friedrich." Mikrofilmről készült fotókópiája jelenleg az MTA 
Nyelvtudományi Intézetében van. 

Mint az újonnan felfedezett kémiai elemek tulajdonságai igazolják a periódusos rendszerből 
kiszámítható következtetéseket, úgy igazolja a felfedezett német szöveg is Gáldi rekonstruk
cióinak többségét. Az első pillantásra szinte érthetetlen kifejezések közül a hadfelhivás (VI, 5 fr. 
arriére-ban 1) valóban a német fordítás Heerbann (5), a sajtó bérlői (VI, 6, fr. suzerains de la 
presse 1) Lehnsherren (8), a iiszteletör (VI, 8, fr. chaperon 2) Ehrenhüterin (15), a meleg szoba 
(VI, 10, ir.foyer 3) Wärmstube (23) szavából lett; afibre délicate (10) helyébe úgy került gyöngéd 
láz (VI, 28), hogy a német szövegben Fiber (84) olvasható, amelyet Petőfi siettében összeté
vesztett a Fieber szóval; a loup ájeún (11) azért lett józan farkas (VI, 32) mert németül nüchtern 
(96). Egy hasonlatban Petőfi azért ír levágott borju-í (VI, 23) mouton helyett (7), mert német 
szövegében már Kalb-ot talált (64). A baisser pavillon szólásszerű kifejezés (7) német meg
felelője, ahogy ezt a vitorlákat lebocsátani (VI, 21) következtetni engedte, valóban die Segel zu 
streichen (58), s az école buissonniére (14) azért oskolák mögé futás (VI, 40) mert a németben 
hinter die Schule laufen (122). Stb. stb. 

Egy-két probléma azonban még a német fordítás fölfedezése után is megoldatlan maradt. 
Nem tudjuk, hogyan lett a démon incarnéból (B. 17) besózott daemon (VI, 83), erre a német 
dieser eingefleischte Dämon (F. 150) sem ad megnyugtató választ. Nem igazolódott Gáldinak az 
a föltevése, hogy „A koros hölgy" cím is a német fordításból ered (MNy. LII, 464); továbbra 
is nyitva marad tehát a kérdés, ki, mikor és miért adta ezt a csak mérsékelten találó címet az 
öregedve is hódító szépasszony történetének; maga Petőfi még „a negyvenéves hölgy" fordí
tásának elkészítéséről ír Szeberényi Lajosnak 1843. júl. 21-én (ÖM VII, 22). 

Ugyanebben a levélben Petőfi azt is tudtul adja, hogy belekezdett a másik fordításba: 
„»Robin Hood« Jamestől. Ez németben 900 lap; s jó darabig fog elfoglalni." Ebben az esetben 
csak az a kérdés, milyen német kiadásról van szó. Az ÖM VI. jegyzete, amely a fenti levél
részletet is idézi, két számbajöhető német fordításról tud: az egyik „Robin Hood oder das Leben 
im lustigen Walde von Sherwood" címmel Er. Susemihl fordításában, Lipcsében jelent meg 
1843-ban, a másik, meg nem nevezett fordító tollából, ugyanabban az évben Stuttgartban, 
címe: „Die Tage des Waldlebens. Eine romantische Geschichte aus alten Zeiten". A jegyzet 
szerzője egyértelműen kijelenti, hogy Petőfi fordítása az utóbbiból készült. 

Pedig már az idézett levélrészlet is gyanút kelthetett volna. Miért beszél Petőfi a Robin 
Hood-ró\, ha a kezében levő könyv címe Die Tage des Waldlebens? Erre még megfelelhetünk 
azzal, hogy talán ismerte a feltehetőleg népszerű regény eredeti címét. De miért jelöli meg a 
terjedelmet 900 lapban, amikor a stuttgarti verzió hat kötetének összesített lapszáma 770? 
Hibázott talán a lapszámok összeadásában, vagy inkább olyan kiadás feküdt előtte, amelynek 
lapszámozása 1-től 900-ig halad? 

Gyanúnk fokozódik, ha fellapozzuk a stuttgarti fordítást. A regény szövegét sok versbetét 
tarkítja; ezek a magyar szövegből, egy-két kivétellel hiányoznak. Vajon miért hagyta el a 
verseket Petőfi, aki — mint a verses műfordításoknak a zsengék közötti feltűnő nagy aránya 
is bizonyítja — húszéves korában már gyakorlott műfordító volt? Az ÖM VI. szerkesztőinek fi
gyelmét ez a rövidítés nem kerülte el: azzal próbálják magyarázni, hogy talán Nagy Ignácnak, 
a megbízónak utasítására történt. De arra is gondolhatunk, hogy a versek már a lefordítandó 
szövegből is hiányoztak. 

A Die Tage des Waldlebens — a stuttgarti verzió — mikrofilm és a róla készült fotókópia 
alakjában szintén rendelkezésünkre áll. A szövege és a Petőfi-szöveg közötti eltérésekre gyakran 
az ÖM VI. jegyzetei is rámutatnak. Az eltérések jelentős része kielégítően magyarázható azzal, 
hogy Petőfi nem ragaszkodott a szolgai hűséghez; némelykor a sietség vagy egyszerű elnézés is 
lehet ok. Az ernster Bürger-ből (Die Tage des Waldlebens 2 : 23) nyilván úgy lett -első polgár 
(VI, 127), hogy az ernster szót erster-uek olvasta — az ilyesmi a legrutinosabb fordítóval is 
megesik. Az is könnyen érthető, miért lett a mit Falbein staffirtes Liripipy-ből (2 :44) egy
szerűen bíboros köpeny (VI, 133): Petőfinek sem ideje, sem módja nem volt rá, hogy utánanézzen, 
mit is jelentenek pontosan a középkori öltözködésnek ezek a terminus technicusai, de szükség 
és igény sem volt erre, hiszen nem filológiai pontosságot, hanem élvezetes olvasmányt vártak 
tőle. Hogy pedig ugyanebben a mondatban a Hofhure szónak udvari hölgy felel meg, annak a 
kor szemérmessége, ha jobban tetszik, prűdsége az oka. 

De már sokkal több fejtörést okoz, miért mondja a regény egyik szereplője egy lóról ezt: 
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Kissé bízhatol benne, mylord (VI, 192), amikor a németben ez áll: Ich fordre Euer Gnaden keck 
heraus, es zu probiren (3 : 51). Petőfi ennél nehezebb mondatokkal is megbirkózott már, 
anélkül, hogy ilyen magyartalanság, sőt értelmetlenség tévedt volna tollára; általában a 
Robin Hood fordítása, noha nehézkességektől, magyartalanságoktól még nem ment, sokkal 
gördülékenyebb, mai ízlés szerint is olvashatóbb, mint A koros hölgy. Ezt a furcsa 
fordulatot aligha írta volna le Petőfi, ha valami mintáját nem találja a német szövegben, — 
egy másik német szövegben. Másutt ezt olvassuk: Fogadni mernék egy bizánciban . . . (VI, 117). 
A stuttgarti verzióban: Ich wollte ein schönes Stück Geld wetten . . . ( 1 : 1 2 1 ) . A bizánci szó 
hapax Petőfinél, és sohasem volt olyan kurrens pénzmegjelölés, mint a „flórenci" ( = forint) 
vagy a „joachimsthali" (=tallér). Alig hihető, hogy Petőfi az ujjából szopta, ha nem olyan 
szöveg volt előtte, amelyben „Byzantiner" állt. 

Első tekintetre szinte érthetetlen a rugós öszvér gazdájának sopánkodása: „Sixem" kiálta, 
„hozzád ért? semmirevaló gaz! derekasan megfogom érte fenyíteni" (VI, 152) Német szótárakban 
megtaláljuk a meiner Six 'meiner Seele' kifejezést; kétségtelen, hogy Petőfi ezt fordította — 
szabályos leiterjakab ! — Sixem-nek, és nem azt, ami stuttgarti kiadásunkban áll: „Gott tröste 
meine Seele!" (2 : 88). Ugyanott az elcsábított lányról azt olvassuk: A szenvedély durva illetése 
letörlé a deret a gyümölcsről (VI, 152). A dér szónak 'gyümölcs hamva' jelentését, amely az érin
tetlenségnekmegszokott metaforája, sem szótárban, sem a Nagyszótár adattárában nem talál
hatjuk. A stuttgarti szövegben: den Duft von der Frucht (2 : 90). Nos, a Duft szó, amelynek 
legközönségesebb jelentése 'illat', jelent párát, harmatot, zúzmarát is. Szótárból ezt ki is sila
bizálhatta Petőfi; sokkal valószínűbb azonban, hogy az előtte fekvő szövegben a gyümölcs ham
vát a Reif szó fejezte ki, amely viszont a szótárakban többnyire első helyen a 'dér* megfelelője. 

Feltűnően sok az eltérés a tulajdonnevek alakjában. Néhány példa: Sir Charles de Moore 
(VI, 101) ~ Sir Charles Le Moore (1 : 83), Fuck barát (VI, 286) ~ Tuck (5 : l6),\Horney-Word, 
Basfort (földrajzi nevek, VI, 169) ~ Thorney-Wald, Bosfort (2 : 130); a stuttgarti verzióban 
szereplő Sir William Geary (4 :78 , 79, 95) Petőfinél két személlyé osztódott, akiknek neve 
sir Geary Endre (VI, 251) és sir William Grey (VI, 259). Ezek önmagukban természetesen nem 
bizonyítanak semmit, hiszen toll- vagy sajtóhibából is eredhetnek. Minden kétséget eloszlat 
azonban egy erdőrész neve: Bull Haxvíhornja (VI, 320 és másutt). A szokatlan nyelvtani szer
kezet is feltűnő: két idegen szó magyar birtokviszonyban. Eredetije csak egy angol „Bull's 
Hawthorn" lehet; ezt pedig a stuttgarti szöveg Bullenweißdorn elnevezéséből (5 : 92) aligha 
rekonstruálhatta Petőfi! Ha ezzel találkozott volna, bizonyára lefordítja („Bikagalagonya" !?), 
vagy megpróbálja elfogadható magyar kifejezéssel helyettesíteni, de a Bull Hawthornja csakis 
olyan német szövegből származhat, amelyben az eredeti „Bull's Hawthorn" lefordítatlan 
maradt. 

Sajnos, ez a szöveg mindmáig ismeretlen. A Robin Hood lipcsei kiadású fordítása, amelyet a 
Petőfi-szótár szerkesztősége A koros hölgy német fordításával együtt kerestetett, továbbra sem 
került elő. 

Felmerült az az elgondolás, hogy Petőfi talán nem egy szöveg alapján dolgozott, hanem mint
egy kontroliképpen felhasználta az eredetit vagy egy másik fordítást; emellett szólna az, 
hogy a Robin Hood terjedelmes szövege a mondatról mondatra való egybevetés során az esetek 
óriási többségében pontosan megfelel a stuttgarti kiadásnak. Mégis el kell utasítanunk ezt a 
feltevést; igen csekély a valószínűsége annak, hogy Petőfi akár könyvtárban, akár könyves
boltban, akár postai küldemény formájában hozzájutott volna azoknak a könyveknek másik 
kiadásához, amelyeket Nagy Ignáctóí kapott lefordításra. Még ha bebizonyítható volna is, 
hogy ezek megvoltak valahol, Petőfi számára hozzáférhető helyen, akkor sem.képzelhetjük, 
hogy sietős munkája közben (mindkét fordítással 3—3 hét alatt készült el, vö. ÖM VI, 458 és 
464) módja és igénye lett volna a különböző szövegek egybevetésére. Ezt csak évek múltán 
tette meg a Coriolanus-fordítással, ami már nem pénzkereső munka volt, hanem magasrendű 
művészi feladat, költői önkifejezés; a shakespeare-i mű iránti tisztelete kötelezte rá, fejlettebb 
nyelvtudása pedig lehetővé tette, hogy fordítás közben állandóan egybevesse az angol és a 
német szöveget. Ennek a bemutatása azonban már nem tartozik tárgyunkhoz. Most csak ezek
kel az adalékokkal kívánunk hozzájárulni a Petőfi-filológia eredményeihez: 1. előkerült a La 
femme de quarante ans német fordítása, amelyből Petőfi fordítása készült; 2. ezzel szemben a 
Stuttgartban megjelent Die Tage des Waldlebens nem tekinthető a Robin Hood-ior úités alap
jának; Petőfi egy ehhez igen közel álló, de több helyen eltérést mutató szövegből dolgozott, 
amelyhez azonban eddig nem sikerült hozzájutnunk. 

J. Soltész Katalin 
• 
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Egy Tompa-vers keletkezéséhez 

Bisztray Gyula Jókedvű magyar irodalom c. könyvében (164.) említi, hogy a Hölgyfutár 
1849. december 10-i számában ezt a hírt közölte: „Párizsban a legdivatszerűbb hölgyek estélye
ken kalapjaik mellett háromszínű tollat viselnek, s még Lieven hercegnő is legújabban ,á la 
magyaré' köpenyt viselt a színházban. Guizot mellette volt a páholyban, de nem viselt deb
receni kalapot; azonban, ha a divat parancsolja, bizonyára meg fogja tenni." 

Említi azt is, hogy Tompa Mihály lelkében keserű szatíra támadt ebből a párizsi értesülés
ből s két hónap múlva (1850. február Q'.) verse már meg is jelent ugyanabban a lapban. Címe: 

Francia 

Mégis derék nép az a francia! 
Ha egy nemzet vérezve elbukott: 
Rokonszenvből felölti köntösét 
Halálhörgésből csinál — divatot! 

Egészséggel,* te vízeszű barát! 
Jöhet még idő — nincs is messze tán — 
Midőn más nemzet a te köntösöd 
Ily rokonszenvből hordja majd magán. 

Tompa Mihálynak hiányos volt az értesülése, mint ahogy a Hölgyfutáré. Lieven hercegnő a 
cár londoni követének a felesége volt és éppen tőle hallotta Apponyi Rudolf, Ausztria követségi 
attaséja, I. Sándor cár mulatságos londoni útjának történetét (1815). A Hölgyfutár elkésett 
értesülése, mely valami francia lapból eredhetett, legfeljebb azt tanúsítja, hogy Apponyi 
Rudolfnak nagy sikere volt magyar balettjeivel és magyar ruháival, melyeket ő hozott divatba 
a Faubourg Saint-Gmainben és az udvarnál, már jóval a magyar szabadságharc előtt, amivel 
sokszor el is dicsekszik mostoha anyjának írt leveleiben. Ha „a la magyaré" volt a divat, 
az már a magyar szabadságharc előtt volt, mikor Apponyiék (Apponyi Antal követ és uno
kaöccse Rudolf) még Párizsban voltak. 

Semmi esetre sem az elbukott ügy után volt az eset, mintha a halálhörgésből csináltak 
volna d iva to t . . . 

Eckhardt Sándor 

Kemény Zsigmond és Tacitus? 
Megjegyzések a Két boldog című novellához 

Kemény Zsigmond egyik legszebb novellájában a történelemhez fordul, hogy az 1850-es 
években időszerű emberi konfliktusokat a magyar múltból példázza.1 A Szalárdi János Siralmas 
krónikájából merített s így magvában történetileg hitelesnek tekinthető Két boldogra gondolunk, 
melynek problematikájában — a boldogságot ellentétes módon értelmező, különböző módsze
rekkel kereső novellahősök magatartásában — a szabadságharc leverése utáni idők mindenkit 
foglalkoztató dilemmáját tapinthatjuk ki: bele kell-e nyugodnunk a hatalom végzésébe, vagy 
fellázadjunk ellene? Kemény Zsigmond válasza — leegyszerűsítve — szkeptikusnak hat: 
megnyugvóra és lázadóra egyaránt a hatalom sújtó haragja vár. A bölcs Csiaffer basa sorsát 
azonban „ostobábbnak, felháborítóbbnak érezzük, mert ő másként is cselekedhetne . . . Az író 
szimpátiája azt övezi, aki úgy vált a hatalom áldozatává, hogy a józan ész határait is túllépő 
engedelmességgel szolgálta urát."2 A tanulmány írója hangsúlyozza, hogy Keménynek ez á 
felfogása „számunkra világnézetileg lényegében idegen". Kun Kocsárd alakja meg érzéketlenül 
hagyja az olvasót, mert lázadása hiúságból, elvakult önzésből sarjad, de azért a hatalom és 
egyéni szabadság, egyéni sors viszonyát a török hódítás állapotai közt megjelenítő Két boldog 
mindenképpen gondolkodásra késztető, művészi teljesítmény. 

Csiaffer budai basát, a török uralom alatt élő Magyarország kormányzóját mindenki tiszteli, 
a szerencse pedig elhalmozza kedvezéseivel: „Imé a boldog, kiről Allah soha le nem veszi te
kintetét \" Elbizakodottság nélkül bízik szerencséjében, jövendőjét nem tudakolja csillag
jósától. De mikor egy szép májusi estén csauszok kötnek ki a vár tövében, és Abikerk kíván-

* Régi magyar köszönési forma, Balassi Bálint többször használta. 1 L. TÓTH Gyula kísérőtanulmányát „A szív örvényei" címmel kiadott kötethez, Bp. 1969. 473. 1 I.m. 474. 
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csian vizsgálja a boldog basa planétájának helyzetét a zodiakusban, „arca mindig sötétebbé 
ló'n, mert az égi jegyek sehogysem akartak barátságos viszonyba jönni a basa jövendőjével, 
s főként Merkur, az üzeneteket vivő istenről nevezett bolygócsillag, fenyegető állásban tartá 
magát". A csauszok hozta üzenet igazolja az asztrológus tudományát, Csiaffer pedig rendület
len nyugalommal veszi tudomásul, hogy már nem budai basa. „Allah nagy, és az ő prófétája 
Mahomed! Én engedelmeskedni fogok" — monda elszántan. 

Ugyanekkor Erdélyben nem volt sorsával elégültebb férfiú, mint Kun Kocsárd. „Gyermek
kora óta minden körülmény összeesküdt boldog halandóvá tenni őt." Ráadásul „szeret és 
szerettetik; lángjainak tárgya az ország legszebb könnyelműje", Szécsi Mária, Bethlen István 
özvegye, Kun Péter arája. Boldogsága, szerencséje tetőpontján csupán csak annyi történik, 
hogy a Bethlen Gábor után országló Rákóczi György emberei elfoglalnak tőle egy kopár hegy
oldalt. Kocsárd vendégei nem tartják csekélységnek ezt a foglalást, „vagy mert — mint igazi 
erdélyiek — a pör-patvar barátai voltak, vagy pedig, mivel Rákóczi Györgyöt ismerték, ki a 
nagy erőszakoskodásokat kicsinyeken szokta kezdeni". Kocsárd felháborodik: a törvények a 
fejedelmet is kötik, és magánköveteléseit nincs joga rendkívüli eszközökkel érvényesíteni; neki 
— mint birtokosnak — viszont joga van Rákóczit erővel kidobni foglalásából. Kun Péter nem 
tudja meggyőzni, hogy joga van, de ereje nincs; ilyen vállalkozáshoz nagy vakmerőség kell; 
jobb csak addig nyújtózkodnunk, ameddig a pokróc ér. Szécsi Mária nem türtőzteti Köcsárdot: 
gyávának mondaná és elhagyná férjét, ha az ,,a kényelmes szolgaságot a veszélyekkel járó 
szabadságnál többre becsülné". 

Kocsárd, miközben jogait akarná érvényesíteni, a határvidéken összetalálkozik a Temesvár 
felé tartó másik „boldoggal", akit atyjaként tisztel ő is, de akinek boldogságáért ismerőse, a 
Horatius helyett immár Hafizt olvasgató Ákos diák, vagyis a renegát Omár csausz egy fületlen 
gombot sem adna. „Léleknyugalom-e a boldogság, vagy az idegek kedves izgatottsága? E 
kérdést Csiaffer basa és Kun Kocsárd ellenkezőleg döntenék el, mi pedig tán egyikök nézetét 
sem fognók magunkévá t e n n i . . . " Csiaffer homlokáról megaláztatásában is „átengedés és 
kedélycsend sugárzik", Kocsárd pedig a fejedelem törvénytelen tette által megalázottnak 
véli magát; „mint birtokos és hazafi" kötelességének érzi, hogy jogait megvédje. A józan és 
emberséges kérdésekre kapott válaszok Csiaffert bánattal töltik el. Betegnek mondja a „ma
gyar bég" lelkét, és orvosságként felfedi előtte utazása okát; „mint az orvos, ki egy idegláz 
krízisének jeleit kémleli", oly részvéttel figyelte Kocsárd arcát, míg az a fermánt olvasá: 

„Lám, lám, nagyságos barátom, én a szultánnak egy zabföldnél többet adok át, ajkaim 
mégsem ejtik ki a békétlenség hangjai t . . . " Hiába van Kocsárdnak most is igaza, mikor be
bizonyítja, hogy a feddhetetlen basa csak azért rohan a selyemzsineg után Belgrádba, mert 
kincse másnak is megtetszett, Csiaffer botránkozással hallgatja a tévelygő ifjú szavait és a 
Koránt idézi: „Engedelmeskedjetek Istennek, engedelmeskedjetek a prófétának s azoknak, 
kiknek közületek a főhatalom jutott." Kocsárd persze összetépné a szultán rendeletét és kard
dal oltalmazná javait, majd tudomásul vévén, hogy „az iszlám törvényei különböznek a mi 
erkölcseinktől", a nyílt ellenszegülés helyett szökésre szeretné rábírni a tiszteletre méltó basát. 
Csiaffer nem hajlandó engedetlenségre, sőt még ő ígértetné meg a felgerjedt Kocsárddal, hogy 
„lehajtott fővel távozik s nem emeli fel makacs nyakát, ha Rákóczitól még új kárvallást szen
vedne is". 

Kocsárd körmönfont alkotmányjogi fejtegetéssel próbálja védeni továbbra is a maga igazát: 
„Nálunk más eszmék uralkodnak, mint ná la tok . . . Ha a próféta nektek azt rendelte volna, 
hogy minden basa, minden aga és effendi, minden kádi és ulema, minden kajmakán és . . . a 
nagy tisztességű bégek együtt határozzák el, hogy mit tehessen a fejedelem, mit ne tehessen: 
csak akkor lenne a ti állapototok oly nemű, mint az erdélyi úri rendeké." Csiaffer el sem tudna 
képzelni „ily kábaságot, hiszen ellenkezik az égi törvényekkel". Az iszlám hierarchiájában 
„Allah angyalai és nemtői rangkülönbség nélkül engedelmesek; senki sem akar az ő szándéka 
ellen cselekedni, senki sem bátorkodik bölcsességét vizsgálni, senki sem mer útjába korlátot 
vetni vagy végzései ellen zúgolódni." Kocsárd a kevély főangyalt követi, ami nagy gőg jele; 
nem hajlandó megfontolni, hogy egy haszontalan hegyhátért mindenét kockáztatja, és csak 
arra gondol, hogy gyávaság nélkül nem hátrálhat meg. 

Csiaffer boldog és az is marad, mert hiszi, hogy Allah trónjának zsámolyánál kárpótlást 
fog nyerni, Kocsárd viszont csak „homályosan lát a hit szemeivel, s reménylő átengedés helyett 
büszkén okoskodik". Amit Csiaffer a hitért tesz, ő is meg akarja tenni a fogalomért. Mindkettő 
tántoríthatatlan: Csiaffer „szerelmes a megfojtatásba", mint a renegát csausz mondja, aki 
biztos benne, hogy Belgiumba nem mennének utána turbános barátai, ha a „furcsa vén úr" 
vagyonának csak tizedrészéből ott éldegélhetne; az utolsó pillanatban is visszautasítja Kocsárd 
szabadítási ajánlatát, és újból kérleli: hagyjon fel Rákóczi ellen forralt nyaktörő tervével, 
Kocsárd pedig csak azért is végrehajtja „elvből, következetességből és lovagiasságból". 

Csiaffert a belgrádi basa megfojtatta, megsiratta, de még a maga esendőségére gondolva is a 
hatalmas szultánt éltette, Kun Kocsárd pedig országháborításnak minősülő jogkeresése, majd 
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hét esztendeig tartó rabsága után a zabfölddel együtt visszakapta minden jószágát. „Szeren
csétlensége erélyét nem törte meg, csak összhangzásba hozá a viszonyokkal és az eszély igé
nyeivel." 

Az 1852-ben írott novella ezzel a mondattal végződik. Nyilván nem a mi feladatunk, hogy 
e kis remekmű mondanivalóját részletesebben taglaljuk és beleillesszük Kemény Zsigmond 
szép- és közírói fejlődésébe,3 Széchenyi eszméinek sugárkörébe4 vagy akár a kiegyezés korai 
előzményei közé. Az íróval együtt arra sem pályázunk, hogy igazat tegyünk a két novellái 
hős boldogság-értelmezése között, mint ahogy — egészen más korban, más történelmi helyzet
ben — nem adott egyértelmű és következetes választ a hatalom és az egyéni szabadság kérdésé
ben az az író sem, akit Kemény dilemmája annak idején annyit foglalkoztatott: Tacitus. Nem 
célunk most Kemény klasszikus iskolázottságának dokumentálása sem. A novellából mind
össze egy Horatius-sort azonosíthatnánk, de azt a kötet szerkesztője is megtette.5 Kifejezett 
utalás nincs is auktorunkra, és Tacitus magyarországi utókorának nyomozgatói általában más
féle rezonálásra: a szabadságeszmény tudatosítására, a szabadságigény ébresztgetésére, a 
mindenkori zsarnokság megbélyegzésére szoktak felfigyelni. 

Kazinczynak vagy Batsányinak azért jelentett Tacitus (elsősorban az Agricola) oly sokat, 
mert a zsarnoki önkény elmarasztalása ébren tartotta olvasóikban a hazai elnyomatás keserű 
tudatát; Domitianus, Nero vagy Tiberius tacitusi ábrázolása erkölcsileg igazolta, meggyőződé
sükben szilárdította őket a reakció tombolásával szemben. 

A Bach-korszakban talán Tacitus a legolvasottabb klasszikus: gondoljunk Az új földesúr 
Garanvölgyi Ádámjára, amint méhesében hátat fordít Orisák doktornak, és Tacitusába mélyed. 
De a Világos utáni évek „rothadását" érző és szenvedő Madách mindenkinél jobban szemlélteti 
Tacitus ez időbeli szerepét. Commodusrol szóló első művében Tiberiusnak a meghunyászkodó 
senatusról tett megjegyzését idézi: „Gyáva nép, te igába születtél!" (Vö. Ann. III 65, 3: 
o homines ad serviíutem paratos!) A felirati vitában is Tacitusszal mondotta (nem egészen pon
tosan, vö. Agr. 2, 3): Magnum profecto dedimus patientiae docurnentum. A folytatást feltehetőleg 
szintén emlékezetből idézte: Vidimus, quod ultimum esset in Servitute, konklúziója pedig az, 
hogy senki sem kényszeríthet bennünket arra, amire Izrael népét akarták rávenni a babiloni 
fogságban, hogy ti. „Isten ujjával írt törvényeinktől elpártolva egy Baalhoz szegődjünk." 
A helyzethez c. írásában is Tacitusra (Agr. 2,2) hivatkozva állapította meg, hogy a nép szavát, a 
szabadságot és az emberi nem lelkiismeretét hiába próbálják elnémítani erőszakos kormány
intézkedésekkel. Mária királynő c. drámáját a Bach-korszak halálos dermedtségére célzó 
jeligével adta be: Memóriám quoque ipsam cum voce perdidissemus, si tarn in nostra potestate 
esset oblivisci, quam tacere. (Agr. 2, 3.) Az Agricolának ilyen alapos ismeretét látva keserű 
öngúnynak értelmezhetjük a falanszterjelenet múzeumában kiállított mű aposztrofálását 
mint „nevetséges s mégis sajnálatos fogalmak képét a barbár világból". 

Az iménti Tacitus-idézetek és a bevezetőben tacitusinak mondott gondolatok között szem
beszökő különbséget észlelhetünk. Hogyan egyeztethető össze a tacitusi oeuvre-öt mintegy 
előre összegező Agricola közismert víVtas-dicsőítése Csiaffer basa szelíd engedelmességével? Csak 
úgy, mint Tacitus (és a császárkori „senatori ellenzék") fennen hangoztatott v/ríus-eszménye és 
szabadságigénye a principatus „elkerülhetetlen szükségszerűségével" (Engels), Agricolának és 
társainak az adott történelmi helyzetben kényszerűen vállalt szerepével. Joggal tartja számon 
a modern Tacitus-kutatás, hogy a rendi állásában veszélyeztetett, vagy inkább csak érzékeny
ségében megbántott író gondolatai egyre a hagyományos ví'rtas-eszmény körül járnak — de 
mit tegyen, ha annak megvalósítására nincs mód? Eszményéhez nem válik hűtlenné, és a 
lehetséges magatartási formát magasztosítja erénnyé. így válik az Agricola személyében tisz
telt eszménykép a virtus-t helyettesítő erények: az obsequium, modestia és temperantia megtes
tesítőjévé. 

Néhány hely kellőképpen érzékeltetheti Tacitus eljárását. Róm,ai ember eszménye a hagyo
mányos (köztársasági) felfogás szerint csak az lehet, hogy erőit, képességeit, minden idejét a 
köznek szentelje (negotium), otium-ot csak már kiérdemesült vagy semmirekellő embe
rek engedhetnek maguknak.6 A principatus viszonyai között (Agr. 5, 3: temporibus, quibus 
sinistra erga eminentes interpretatio, nee minus periculum ex magna fáma, quam ex mala) Agri
cola már fiatalabb korában is erőinek kímélésére, józan visszahúzódásra kényszerült (6, 3: 
ipsum etiam tribunatus annum quiete et otio transiit, gnarus sub Nerone temporum, quibus inertia 
pro sapientia fűit). Hát még, amikor a féltékeny zsarnok negyvennégy éves korában vissza
hívatja hadi sikereinek színhelyéről, Britanniából! Uti militare nomen, grave inter otiosost 

»Alapvető: SŐTÉR István: K. Zs. történelemszemlélete. MTA I. OK- 17 (1961) 47 skk.; BARTA J á n o s 
Bevezető tanulmány a „Gyulai Pá l " kiadásához. Bp. 1967, 5 skk. 1. 

* Vö. KOSÁRY Domokos: Kemény és Széchenyi 1849 után. I tK 1963. 149 skk., különösen 169. 
S TÓTH Gy.: i. m. 490. 
«Vö. Otium Catuttianum. Ant .Tan . 2 (1955) 233 skk.; Zrínyi forrásaihoz. I tK 1964. 211. 
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aliis virtutibus temperaret, tranquillitatem atque otium penitus hausit (40, 4). Majd mikor a quies 
et otium ajánlgatásával, sőt egyenes megfélemlítéssel (42,1) ráveszik, hogy — önként — mond
jon le Asia proconsulságárol, Agricola ezt is megteszi és „bölcs mérsékletével" (42,3: moderatione 
prudentiaque) meg tudja enyhíteni az ingerlékeny zsarnokot: „makacssággal és a szabadság 
hiú hánytorgatásával nem hívta ki a végzetet". A rabulisztikus erőlködést, Agricola kényszerű 
tétlenségének (vagy tehetetlenségének?) mindenáron erényként való feltüntetését a vő ünne
pelt ékesszólása sem tudja olvasóival felejtetni. Ezt alkalmasint maga Tacitus is érezte, azért 
zárja magasztaló megemlékezésének ezt a részét nála szokatlanul emphatikus felkiáltással 
(42,4): Sciant, quibus moris est illicita mirari, posse etiam sub malis principibus magnós viros 
esse, obsequiumque ac modestiam, si industria ac vigor adsint, eo laudis excedere, quo plerique per 
abrupta, sed in nullum rei publicae usum ambitiosa morte inclaruerunt. 

Talányos, de mégis megvilágosító jelentésű szavak. Tacitus kifejezetten elítéli a „tilalmas 
dolgok csodálását", állítja, hogy „rossz princepsek alatt is lehetnek nagy emberek", és hogy a 
szorgalommal, tetterővel párosuló lojalitás a dicsőségnek oly magas fokára hághat, ahova 
sokan csak nyaktörő úton, de a köz haszna nélkül felvergődve, kérkedő halálukkal szereztek 
hírnevet. A maga összefüggésében magyarázható, de a bántó élt nem nélkülöző célzás a sztoikus 
ellenzék mártírjainak szól, és ékes bizonysága az idejét múlt senatori ideológia következetlen
ségeinek. 

Ezek a következetlenségek Tacitus írásaiban mindvégig kitapinthatók. Az öregkori Annales 
ránk maradt utolsó sorai köztudomásúlag Thrasea Paetus mártírhalálát örökítik meg megren
dítő szavakkal, amelyek az adott történelmi helyzet (a nerói őrjöngés? vagy a véres hadrianusi 
bemutatkozás?) undorító reménytelenségével egyetemben Tacitus egyéni elcsüggedésének is 
felejthetetlen dokumentumai (XVI 33—35). Ez azonban megfér a józan tárgyilagossággal: 
mikor Thrasea Paetus a Nero anyagyilkosságát hálaáldozatokkal ünneplő senatus üléséről 
tüntetőleg kivonul, Tacitus csak annyit jegyez meg, hogy „magát veszélynek tette ki, mások 
szabadságát viszont kezdeményezésével sem hozta meg" (XIV 12,1: sibi causam per kuli 
fecit, ceteris libertatis initium non praebuit; vö. IV 20,3: inter abruptam contumaciam et deforme 
obsequium pergere Her ambitione ac periculis vacuum). 

Egyébként az Agricolát és a császárkori „nagy embereket" ékesítő obsequium ac modestia 
szerepel a brit Calgacus vádbeszédében (Agr. 30,3) is: a dölyfös rómaiak telhetetlensége elől 
hiába próbálna bárki „lojális engedelmeskedéssel" kitérni. Ez a vád persze Tacitus fogalmazásá
ban nem Róma hatalmi igényeit vitatja el, hanem a princepsi uralom törvénytelenségeit 
pellengérezi ki, amelyek az obsequium ac modestia képviselőit sújtják. 

Még csak annyit, hogy a domitianusi önkény ellenében a visszahúzódásra kényszerülő és 
tétlenségre kárhoztatott Agricola passzív erényei (modestia, obsequium, temperantia) majd 
Tacitus legrokonszenvesebbnek ábrázolt hősében: aTiberiustól mellőzött Germanicus hasonló 
jellemvonásaiban tetőződnek.7 

Végül: Csiaffer basa Korán-idézete („engedelmeskedjetek azoknak, akiknek a főhatalom 
jutott") megdöbbentően emlékeztet két Historiae-he\ynek (IV 8,2: bonos imperatores voto 
expetere, qualescumque tolerare; 74,2: quo modo sterilitatem out nimios imbres et cetera naturae 
mala, ita luxum vel avaritiam dominantium tolerate..., ne contumaciam cum pernicie, quam 
obsequium cum securitate militis) a tacitismo nero módszereivel végrehajtott kiforgatására, 
közelebbről az illető helyeknek Péter első levelével (2,18) való „egyeztetésére": „A cselédek 
teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nemcsak a jóknak és kíméleteseknek, de a 
szívteleneknek is."8 

Eleve jeleztük, hogy Kemény Zsigmond novellájában nemTacitus-olvasmányainak nyomait 
óhajtjuk sorra kimutatni. Ez — Tacitus magyarországi recepciójának és épp az adott korszak
ban egyébként dokumentálható olvasottságának és irányzatos felhasználásának ismeretében 
mondhatjuk — nem a szokott eredményre vezetett volna. A novella problematikája mégis 
tacitusi, és remélhetőleg kiderült, hogy Csiaffer basa engedelmessége tisztára az Agricola rit
kábban tárgyalt vonatkozásait, Kun Kocsárd nyaktörő igazságkeresése pedig a sem egyénnek, 
sem köznek nem hasznos, tehát elítélendő — Tacitustól több ízben elítélt — gesztusokat repre
zentálja. A tacitusi örökség rendhagyó hasznosításának tüzetesebb vizsgálata révén talán Ke
mény Zsigmond vitatott egyéniségének megértéséhez is közelebb juthatnánk.9 

Borzsák István 
% 

'VÖ. Tacitus Germanicus-portréja. Ant.Tan. 16 (1969) 52. 
a Vö. I tK i- h., 214, 26. j . ; a „Gyulai Pá l" fentebb id. kiadásában: I. 177. és 220. 
8 SŰTÉR I. (i. m. 70.) csak mellesleg utal az „Izabella királyné és a remete" tacitusi Martinuzzi-jellemzésére. 

L. ugyanitt (80.) a „Gyulai Pá l " tragikumának mélyebb értelméről mondottakat . Vö. NAGY Mikiásnak a 
„Rajongók" kapcsán a politikai józanságról te t t megjegyzésével (512): „A 17. századi Erdély felidézése a 
forradalom utáni letörtség s ábrándos remények közt hányódó nemesi értelmiségnek szól." Kassai tacitusi 
epével mondja (uo. 238): „Reszkessen minden öreg ember a rokonoktól, ha Tacitust és Suetoniust olvas
ta . . . " A kancellárnak egyébként Seneca a kedvelt írója (389). 
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Párhuzamok Aranyhoz 

1. Vojtina Ars poétikája 

A Vojtina Ars poétikájában fordulnak elő ezek a közismert sorok: 

S mint hangjavesztett opera-dalár, 
Lettem éneklőből.. . énektanár. 

Arany ezt a költeményt nagykőrösi tanári pályája befejeztével, 1861-ben írta. Emlékében 
elevenen élnek még a tanításhoz szükséges szövegek, tehát a latinhoz kiválasztandó klasszi
kusok is. Talán nem tévedünk, ha a fenti két sornál Plinius-hatást gyanítunk. Valerius Licianus 
sorsáról így értesít az ifjabb Plinius egyik levelében: „Praetor volt még a minap, Rómában a 
legékesebben szóló ügyvédek közé sorolták s most milyen mélyre süllyedt: senatorból szám
űzött, szónokból szónoklattanár lett" („nunc eo decidit ut exul de senatore, rhetor de oratore 
fieret").1 

2. A gyermek és szivárvány 

A gyermek és szivárvány című vers (1851) így kezdődik: 

Sírt az ég egyik szemével, 
A másikkal nevetett. 

A Hamletben olvashatott Arany hasonlót: 

„With one auspicious and one dropping eye" 
(I. felv. 2. szín) 

Később majd ezt így fordítja le: 
a szemünk 

Mosolyogva egyik, a másik könnyezve. 

A vers alapgondolata viszont megvan már Plutarchos EPßTIKOZ'-aban: „Ügy látszik, 
hogy megtéveszti őket a látszat és csalódás s mintegy felhőben és árnyékban kapkodnak hiába
való vágyaik után, mint a gyermek, ki kinyújtja karját az égi iv felé s megtéveszti a kép."2 

Plutarchost már Debrecenben is olvasott Arany, s később Nagykőrösön.3 Igaz, hogy az 
Életrajzokat, de bizonyára forgatta egyéb műveit is. 

A kép feltűnik Hölderlinnél a holdfényről: „Láttam egyszer egy gyermeket, kinyújtotta 
kezét, hogy megfogja a holdfényt; a fény azonban nyugodtan siklott tovább az útján."1 

A vers elején így beszél a gyermek: 

„Be gyönyörű híd az ottan! 
Égi híd az" gondola, 
„Óh, talán itt járnak épen 
Az angyalok fel s alá!" 

Ezt bizonyára a magyar nép ajkáról vette Arany. Jókai ugyanezt a néphitet így örökíti 
meg (XX. 88.): „A szivárvány egy nagy aranyhíd, melyen a tündérek lejárnak az égből a 
földre."* 

Scheiber Sándor 

• 

1 C. Plini Caecili Secundi Epistularum libri novem. IV. 11. Ed. H. KEIL . Lipsiae 1876. 73. 
• PLUTARCHOS: Szerelem könyve. Ford.: Sandelhausen M. Bp. 1925. 39. 
3 Arany János ÖM X I I I . Bp. 1966. 112, 233. 
1 Hüperión. Ford.: SZABÖ Ede. Bp. 1958. 31. 
6 S Z E N D R E Y Zsigmond, Ethnographia X X X . 1920. 116. 
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Komjáthy-adalékok és a családi hagyomány 

Alispánhelyettes ük- és dédapa, háromszáz hold birtok, szőlő, jómód; ilyen képzetek röp
ködnek Benedek Istvánné Komjáthy-adalékokat ígérő cikkében.* Állításai bizonyításául arra 
hivatkozik, hogy, mint a költő dédunokája, családi levelezésből és hagyományból merít. Az 
olvasó csodálkozik a családi hagyomány ily késői felbukkanásán: a költő legidősebb fia, Győző 
ugyanis, aki 1895-ben apja elhunytakor 12 éves volt és akivel az 50-es években még többször 
alkalmam volt beszélgetni, már semmi konkrétumot nem tudott mondani édesapjáról. Nem 
jelentkeztek ilyennel a többi gyermekek és az unokák sem. Kissé meglepő hát, hogy a dédunoka 
két nemzedék, a gyermekek és az unokák átugrásával, személyi forrásait meg nem jelölve, 
általánosságban „családi hagyomány"-ra és „családi levelezésire hivatkozva szól hozzá a 
kérdéshez. 

Mindössze két új adalékot hoz. Az egyik, hogy a költő édesapja helyettes alispán volt. Ez 
azonban tévedés, Komjáthy Anzelm legmagasabb állása ui. a Széchényi Könyvtár Kézirat
tárában levő önéletrajza szerint, megyei tanfelügyelőség volt. A másik új adalék a költő állí
tólagos kijelentése, amelyet 1885-ben tett volna, s amely miatt fegyelmi indult ellene. Lehet, 
hogy Komjáthy valóban tette ezt a kijelentést, lehet, hogy nem. Csak az biztos, hogy a fegyel
mi más okból indult meg ellene . . . 

Adalékok helyett a szerző a maga vélekedéseit közli az eddig ismert adatok némelyikéről. 
E véleményeket nem veszem egyenként sorra, csak — pars pro totó — néhánynak megvizsgá
lásával illusztrálom megbízhatóságukat. Benedek Istvánné idézi Komjáthy-életrajzomból 
(Akadémiai Osztály-Közlemények, 1954. 1—4. sz.), hogy a költő apját „anyagi nehézségek, 
amelyekben részben fia anyagi helyzetének leromlása miatt került, birtokának, vagy birtoka 
egy részének eladására kényszerítették". Benedekné a családi hagyomány alapján azt állítja, 
hogy „Ez körülbelül úgy hangzik (?), hogy az apa a fiú tékozlása vagy elszegényedése miatt 
volt kénytelen a birtokait eladni. Ez azonban korántsem így volt." Valóban, de nem is állítja 
senki. Az történt, hogy a költő 1886 elején elvesztette állását s ötgyermekes családjával együtt 
majdnem két éven át apja tartotta el. Az apa — folytatja Benedekné, — „jómódban, rendezett 
anyagi körülmények között élte le életét és a családi hagyomány nem tud semmiféle anyagi 
leromlásról". A költő pedig nem ivott, nem kártyázott s anyagi helyzete „szerény volt, de 
rendezett". Igaz, hogy verseskönyve kiadásához az apa kölcsönt adott, „de ezért kamatot 
nem kért, ezt az ő büszkesége meg sem engedte volna". Az apa, Komjáthy Anzelm mindezt 
másképp tudja, önéletírása szerint azóta, hogy dédapját Rákóczi Ferenc lenyakaztatta a 
császárhoz való hűsége miatt, „fokozatosan és annyira elszegényedtünk, hogy ősi birtokaink 
ma már mind idegen kézen vannak". Ehhez járult, hogy 1878-ban Hamburgba szökött fiának 
hazahozatala rendkívül sokba került, úgyhogy végül összesen 12 ezer forintja maradt. „Egyidő-
ben már megkétszerezve volt örökségeim összege, de egypár évi aszály és fagy gazdaságomban 
nagy kárt okozott — Balassagyarmati lakásom idején pedig, nagyon költséges háztartásom 
és nagyon sok rendkívüli kiadásom révén, vagyoni állapotom mérlege olyan kedvezőtlen lett, 
hogy az egyensúlyt csak birtokom eladásával állíthattam helyre." 

Maga a költő is merőben más képet fest helyzetéről, mint a cikk. Anyagi viszonyait 
szomorúan jellemzi feleségének egy keltezetlen, de valószínűleg 1886-ban írt levele: „Anna 
azt tanácsolja, küldjek levélbélyeget, hátha nincs arravaló pénzed, ezt is megteszem." Egy 
másik keltezetlen levélben: „Kedvesem! tavaszi felöltőt nem tudom, honnan teremtsek, a 
régit befestettem, de olyan csúnya foltos lett, hogy lehetetlenség azt használni. Ügy gondolom, 
hogy Gescheit-nél veszek, de nincs pénzem részletet fizetni Április 1-én lejár egy 90 
forintos váltó a takarék- és hitelintézetnél, erre 10 forintos törlesztést követelnek, másodikán 
a Népbankban egy 140 forintos, 14 forintos törlesztéssel és úgy hiszem, hogy a nagy váltóm 
is akkor jár le." 1886 elején a fegyelmi véghatározataképpen a költő fizetését is megszüntették. 
Komjáthy most süllyed azokba az adósságokba, amelyek azután egész életén át nyomják és 
amelyekből sosem fog tudni többé kievickélni. Palágyi Menyhértnek a költő 1892. június 13-án 
már ezt írja: „Csak azt tudom, hogy mindenkinek és mindennek adósa vagyok, és adósságaim 
nőttön nőnek az időben. És én nem tudok és nem akarok fizetni." (Széchényi Könyvtár. 
Kézirattár.) Lakbérpótlék-emelési kérvényét Barkóczy kultusz-államtitkár azzal utasítja 
el, hogy „a nevezett folyamodó már azt is kedvezménynek tekintheti, hogy előbbi állomásukon 
bírt 800 Ft. fizetésüket jelenlegi állomásukon is meghagytam". (Orsz. Levéltár 2161/1983. 
szám alatt, 4995/88.) Szegénységüket jellemzi, hogy egy vakáció útiköltségét, mint özvegye 
írja, néha egész éven át érezték. A költő anyagi helyzete annyira leromlik, hogy 73 éves apja 
1891. febr. 16. levele szerint szécsényi birtoka eladásával akar rajta segíteni. Versei kiadásának 
tervét pénz híján nem tudja megvalósítani. 1893. okt. 12-én kérésére, hogy apja adjon kölcsön 
4—5000 forintot a könyv kinyomtatására, az akkor már elszegényedett és nyugdíjban levő 

* B E N E D E K Istvánné: Adalékok Komjáthy Jenő életrajzához, I tK 1970. 354-357. 
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apa azt válaszolja, hogy a kérést csak 1894 elején fogja tudni teljesíteni. 1894. febr. 26-án el 
is küld 350 forintot, de elismervényt kér róla és kamatot a pénz után, valamint a 91-ben köl
csönadott 1000 forint után. 1894. jún. 12-i levelében említést tesz róla, hogy Jenő segítséget kért 
a kiadáshoz. 

Álmélkodva olvasom hát Benedekné cikkét, hiszen a költő levelei félreérthetetlenül vilá
gosak, s megtalálhatók a Széchényi Könyvtár kézirattárában és az Országos Levéltárban. 
Miért nem olvassa el őket? Miért kételkedik bennük? Miért nem hisz Komjáthy Jenőnek, a 
feleségének és édesapjának? 

A költő haláláról, illetve betegségéről Benedekné határozottan kijelenti, hogy hosszabb be
tegségről vagy idegbajról felesége nem tudott. Megint nem értem e tagadás lelki mechanizmu
sát. Hiszen a feleség azt írja, „állítólagos idegbajban éveken át szenvedett". „Halála előtt egy 
héttel . . . konstatálta az orvos, hogy gyógyíthatatlan beteg." Benedekné szerint nem való
színű, hogy Komjáthy egy földre esésekor súlyos agyrázkódást kapott volna, és ez okozta 
volna halálát, „mint Komlós Aladár feltételezi". Az igazság azonban az, hogy ezt én nem 
tételezem fel, csak a feleséget idézem, aki ezt írja: „szerintem halálát siettette egy szerencsét
len esés, mely agyrázkódással járhatott". Elolvasta Benedekné a feleség cikkét, amelyre hi
vatkozik? 

Csak még egy kérdést szeretnék érinteni: Benedekné félreérthetetlenül meggyanúsítja 
Palágyi Menyhértet, hogy Komjáthy Jenőtől elvitt kéziratok alapján írhatta Neue Theorie 
des Raumes und der Zeit című művét. Bizonyítékul Komjáthy Győzőre hivatkozik, aki e műben 
felismerni vélte apja és Palágyi Menyhért filozófiai vitáinak, beszélgetéseinek amaz eszméit, 
amelyeket Komjáthy is fejtegetett kézirataiban. Belenézett Benedekné Komjáthy kézirataiba? 
Ezekben ugyanis gnosztikus természetfilozófiai ötletek vannak, de semmi a tér és idő kérdésé
ről; Győző pedig négyéves volt 1887-ben, amikor esetleg jelen lehetett apja és Palágyi Menyhért 
beszélgetéseinél a sztregovai parkban. Nem tudom, mit csodáljak jobban, Győző négyéves 
korában tanúsított koraérettségét vagy aggkori memóriáját, amely megőrizte a gyermekkorá
ban hallott ismeretelméleti beszélgetéseket és megállapította egyezésüket Palágyi Menyhért 
német nyelvű könyvének fejtegetéseivel (tudott Győző németül?) — vagy a „családi ha
gyomány"-^ 
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