
A fentiekből tehát kiderül, hogy a közleménynek az „Adattár"-ba való beosztása nem volt a 
legszerencsésebb, mivel - gondolom - eléggé meggyőződhettünk róla, hogy éppen az adatokkal, 
illetőleg az adatok kezelésével áll különösen hadilábon a szerző és ezt a [hadi? lábát] előadásában is 
megtartotta, 

Péterffy Ida 

HORVÁTH ÁDÁM LEVELE CSUTOR JÁNOSHOZ1 

A' magyar nyelvértt sóhajtás - ezt a címet adta Horváth egyik, még „füredi poéta" korabeli verses 
levelének. Egész élete jeligéje lehetne e mondat, mert az anyanyelv sorsa felett érzett aggodalma-
évtizedek múltán sem csitult. Inkább fokozódott: a „sóhajtás"-tól a reménytelenségen át a kiáltásig, 
Csutorhoz intézett levelében - 1813-ban - a „Lélek Harang" megszólaltatásáig. A lelkesítő dalairól, 
vidámságáról híres, Arionnak, Orpheusnak szólítgatott Horváth gazdag kedélyvilágának legsötétebb 
árnyalatait ismerjük meg azokból a barátaihoz intézett bizalmas leveleiből, melyekben a magyar 
nyelvhasználat mostoha sorsa felett érzett aggodalmát fejezi ki. Nem a nagy nyilvánosságnak szánta 
sorait. Jelzett korábbi levele mégis - „híre nélkül" - megjelent nyomtatásban: Révai Miklósnak a' 
hazáját szerető Horváth Ádám Füredről. 1785. címmel. Akkor még ifjan és bizakodón csak 
„sóhajtás"-nyi keserűség került a bíztató sorok közé: „nem vész el azért régi nyelvünk rangja; Hogy 
sok Hazafinál idegen a hangja." Az „Úrfiak", az arisztokrata ifjak, kikből az ország vezetői kerülnek 
majd ki „Nőnek Német, Olasz, Frantz Társaságokba. Idegen tselédek forognak mellettek." A bajok 
felsorolása mellett mégis buzdítja Révait: 

írj, édes Magyarom! írj, és sok néma Magyarnak 
Hallgasd meg kötözött Angyali nyelve, szavát. 

Nógasd a' restet, sőt néha jutalmat is ígérj: 
Biztatgasd az erőst, és, ha ki gyenge, segítsd. 

Nemzeted ezt néked meg fogja köszönni sokára 
'S emleget a' Magyarok'hajdani Nagyja között.2 

A jóslat valóban „sokára", de bevált. Ma már nemcsak a Révai „nagyságrendű csillagok"-at tartjuk 
számon, hanem azokat is, kik serkentették őket, s akik távolról ugyan, de élénk figyelemmel kísérték a 
magyar nyelvért vívott harc gyézelmes kimenetelét. Utóbbiak közül való volt az irodalmi életünkben 
„névtelen" Csutor János is, kihez csaknem három évtizeddel a Révaihoz intézett levél után Horváth 
ugyancsak verses levelet ír. Ez esetben bizonyos volt abban, hogy nem kerül nyilvánosságra a magyar 
nyelv akkori helyzetéről vallott rendkívül elkeseredett nézete, leplezetlenül őszinte szava: 

'Csutor János „1790-ben még Tapolcán élt, tanult, ügyvédi vizsgát tett, és az 1800-as évek elején 
megyei (Zalai) alügyésszé majd tiszti ügyésszé választották. Viosz Zsuzsannát vette feleségül." 
„Salomvári birtokát vagy az asszony hozta a házhoz, vagy ügyvédi jövedelméből vásárolta." „Az ő fia 
volt az 1813-ban Salomvárott született Csutor Imre." „1845-ben megyei aljegyző. Közvetlenül a 
kiegyezés után választották első alispánná, és állásában maradt az 1870-es évek végéig." „Alkalmasint 
az ő alispánságának idején bízta meg a megye Nagy Imrét, Vághelyi Dezsőt és Nagy Gyulát a megyére 
vonatkozó középkori oklevelek kiadásával." - DEGRÉ Alajos: A helytörténetírás és a történet kritika 
kezdetei Zala megyében. Levéltári Szemle 1973.1. sz. 54. 

2 Révai Miklós' elegyes versei, és néhány apróbb kötetlen írásai. Függelékül hozzájuk adainak 
másoknak is némelly hozzá íratott darabjaik, végre néhány régiségek is. - Pozsonybann. 1787. -
Horváth Ádám Révaihoz intézett verses levele a 262. lapon. Közli ABAFI Lajos: Horváth Ádám egy 
kézirata. Figyelő, 1876. I. k. 230-231. - Kéziratos másolata MTA Kt. Régi és újabb írók 4r. 
41/2. köt. 35. sz. 67. 
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lantom nem tud mást, mint szomorút zengeni 
Tsak requiemet, és azt is örököst énekleni.3 

A' naponkénti temetkezni készülő nemzet-iol szóló gyászos panasza mindmáig kéziratban maradt. 
Címe csak ennyi: Edgy jó Baráthoz névnapra, de tartalmából kitűnik, hogy Csutortól az 1813. évi dec. 
24-i Ádám napra kapott levélre válaszol, s egyben ő is névnapot köszönt. A levél keltezését nem jelölte, 
de ismerve gyorsaságát feltételezhető, hogy már a dec. 27-i János napra elküldte levelét.4 

Csutor János Horváth régi ismerőse, kivel megyegyűléseken, baráti összejöveteleken találkozott. 
„1810-ig megyei főügyész volt de.még 1814-ben is a megyegyűlések legszorgalmasabb látogatói közé 
tartozott"5 Mint közéleti személynek szüksége volt a latin nyelv ismepetére. Emellett németül is 
értett. „Tsutor János Úr - írja Horváth - több Ns. Vrgyék Tábla Bírája Németből fordít némelly 
betses munkákat."6 Mint maga vallja Horváthoz küldött névnapot üdvözlő levelében: 

Apollóval nem volt eddig szövetségem. 
'S tsupán a' Szépeknek bájoló példájja, 
A' Múzsáknak itten kerengő szép nyájja 
Ragadott annyira, hogy mázolni mertem 
E' verseket 's kiváltt néked megküldöttem.7 

Levelét „Salomvárotf keltezte „December 23-kán 1813-dikban."8 

A különböző reális pályákon működők verselése gyakori volt e korban. Már az iskolában tanították 
a versírás szabályait, s nem lehetett ennek tudása nélkül művelt ember valaki. t)gy vélték, hogy az 
anyanyelv gyakorlásával hozzájárulnak annak csiszolásához és általában létfenntartásához. Ünnepélyes 
alkalmakkor, vagy fontosabb mondanivaló esetében kötött szótagszámban, rímelő sorokban írtak. 
Csutor 6 + 6-os tizenkettesekben, Horváth az általa kedvelt 8 + 7-es változatban. Mindketten páros 
rímekkel. A maguk válaszotta kötöttség mellett meglepő otthonossággal mozogtak mondanivalójuk 
tolmácsolásában. Csutort, a jogászt a Götsei Helicon-hoz tartozó „Poetriák" ,Jlonnyi hangon irtt szép 
énekjet' ihlették verses levél fogalmazására. Dotzi Teréz, a kesergő özvegy Puszta-Kálocfán, Tuboly 
Erzsi és Rozi „igen szép két kisasszony" Nagylengyelben, Kazinczy Klára, Horváth nevelt leánya 
Petrikeresztúron kelt levelei, versei, dalai nagy lelkesedéssel töltötték el.9 Az akkoriban Zala megyéhez 
tartozó Sümeg, Füred, Keszthely fellendülő irodaírni élete, s most a „Szép Nem kiderültt ditső 
kellemet' -"a göcseji nők magyarnyelvű irodalmi próbálkozása - nagy reménnyel táplálják: 

Szép dolog valóbann: hogy Zala mentébenn, 
Egymást váltó, hegyes, völgyes környéké benn, 
Nem tsak Bacchust, Horát, Pánt, s Faunust esmérjük, 
'S Temjényünkkel tsupánn ezeket tisztellyük: 

3 MTA Kt. R-u-i4r 41/I.K. 32. sz. 82.1. Kéziratos másolat. 
4További János napok: jan. 27. és 31., febr. 8. stb. 
5DEGRÉ Alajos - SZENTM1HÁLYI Imre: Egy adalék Pálóczi Horváth Ádám életéhez. Göcseji 

Helikon 4. sz. 1973. 72. 
6 Horváth Ádám levele Fodor Gerzsonhoz.c- Közli ABAFI. Figyelő 1876.1. k. 46. 
7MÓZSA Ernő: Tsutor János ismeretlen levele Pálóczi Horváth Ádám hagyatékából. Somogy 

Megyei Könyvtár Közleményei. Kaposvár, 1760. - Kéziratos másolata MTA Kt R-u-i. 4r 41/1. k. 46.1. 
Ezen Ts-vel szerepel a vezetéknév. Szentmihályi Imre (Zalaegerszeg) közlése szerint a család Cs-vel írta 
nevét. 

8Salomvár, Zalaegerszegtől nyugatra, a Zala folyótól délre eső dombvidék szélén. Gótikus, részben 
csúcsíves várrommal. 

9A „Götsei Helicon"-ról részletes ismertetést ad PÉTERFFY Ida: Horváth Ádám levelezése 
„poetriáival". Göcseji Helikon helytörténeti kiadvány 7. sz. 
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. . . butsuzván Apollo Pindus, 's Parnasszustól, 
Ama tsuda tevő Kasztáli szent kúttól, 
A' Múzsák, 's Grátziák szép társaságábann 
Hozzánk tértt, 's itt fészkelt - a' Scythák honnyában. 

. 

Hej Barátom! Ditső kilátás ez nékünk. 
Méltán Örvendezhet élledó* vidékünk. 

Csutort örömében túl messze ragadta képzelete. Ezt maga is érzi: 

Rázod erre látom fejedet Barátom, 
Pedergeted Bajszod; ,s neveted, hogy tatom 
Illyésekre számat - tudván az időket, 
'S ezekből várhatván a' bus jövendőket. 

A kor, a 19. sz. második évtizedének szövevényeibe, a fejlődést gátló alapvető tényezők sokaságába 
mai történetírásunk a tudományos vizsgálat reflektorfényével világított be, s feltárta politikai, gazda
sági, társadalmi életének törvényszerű összefüggéseit. Horváth és Csutor 1813-ban váltott levelei arról 
tanúskodnak, hogy „tudván az időket" miképpen éreztek, vélekedtek ketten személyszerint az akkor 
élő értelmiségiek közül a nyugati végeken. Hasonlataikat a nagy klasszikus költészet példáiból vették, 
de alapjában való dolgokról, saját égető problémáikról írtak. Koruk hiteles üzeneteként olvashatjuk 
soraikat: 

. . . a' Hazának Zsírját emésztő sok nagyok, 
Kik nyilván már arra törekednek magok, 
Hogyan siettessék végső romlásunkat, 
Sírba temethessék szép szabadságunkat. 

Kik mind külső földre elhordván kintseket, 
Ott henye hívságra fordittyák ezeket. 

A „sok nagyok" alatt Csutor a „Báró avagy Mágnás"-t érti, de nem marad adós a köznemesség 
bírálatával sem: 

A kisebb Nemesség, bár huz törvénnyéhez, 
Ragaszkodik inkább az anya nyelvéhez, 
De mivel nem tanul, 's más részről tsak henyél, 
'S amit néki súgnak, mindent jónak itél, 
Nem tsak nem nyom semmit, sőt tudatlanságból 
Gyakran jó részt leront szép alkotmányából. 

• 

Tanulatlanság, henyeség, tudatlanság . . . súlyos jelzők! Különösen egy közéletben jártas, tapasztalt 
egyén tollából. Reménytelenség és kudarcok húzódnak meg a következő sorok mögött: 

. . . fent maradnak edgy két Hazafiak, 
Kik a' Haza mellett szólni mernek, 's tudnak. 
De ezek a többség ellen mit tehetnek? 
Kivált, mikor mindjárt megfenyegettetnek . . . 
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Mit használ, ha mondják, hogy voksok törvényes, 
'S azért állítások nem is lehet vétkes, 
Arra azt felelik, most a szükség késztet, 
'S ez velünk most minden Törvényt félre tétet. . . 

Csutor meggyőző érveket sorakoztat fel elkeseredésének indokolására. Horváth, ki maga is mint 
„több Ns. Vrgyék" táblabírája rendszeres látogatója a megyegyűléseknek, ugyancsak jól ismeri a 
közélet buktatóit. Emellett irodalmi életünk visszáságait, s az anyanyelv mostoha sorsát is. Csutor 
panaszára tőle szokatlan szenvedélyes kifakadással válaszol: „ Való Múzsám, hogy te már vén 's lassú 
vagy d vígakra," Elfogyott már kedve, s „mintha "Szégyenlné" is „edgy magva szakadt nem", ä 
„mindjártt elhunyó maradék' ,,Ina szakadt lábainak táncz nótákat danot'-ni. ő írja ezt, ki ,,fél 
Magyarországot mulattatta" valaha vidám dalaival. Kinek hajdan „sorsunk aranyabb idejébenn, Vagy 
öröm hangokkal jádzó lantot adtak kezében, Vagy a' vig innepléseket megülni segítették: 'S örülni 
öszvesereglett népség közzé vezették." - Tagadhatatlan, hogy panaszát nemcsak országos gondok, 
bajok sugalták. Egyéni életének múló évtizedei, fogyó életereje, betegsége, anyagi gondjai is meg
húzódik e keserű szavak mögött. Talán soha nem érezte olyan fájdalmasan, hogy „dühös tánczos" 
ifjúsága örökre elmúlt, mint éppen most, hogy nemrégen lezárta vidám bordalokkal, tüzes tánc
nótákkal, szerelmes énekekkel, pajzán rigmusokkal teli Ötödfélszáz Énekek c. gyűjteményének egy 
életen át gyűjtött, szerzett gazdag anyagát. Tudta, hogy kurucdalokat, forradalmi szövegeket, a „Bétsi 
német"-re írott gúnydalokat tartalmazó kötetét nem engedi a cenzúra nyilvánosság elé. Amit leírt, a 
késő „Maradék" számára őrizte, posthumus művének tekintette, sok más munkájával együtt. Érthető, 
hogy Csutorhoz intézett levelében még reménykedését is olyan hasonlatokkal fejezi ki, melyeket csak 
nagy indulat dobhatott felszínre: 

• 

ha szamosann anya nyelvünkönn irnak, 
Felébresztik a' haltató méregtől elaludtat, 
Sőt a' megb.üszhödt Lázárt is; - 's harmadnapi halottat; 

Horváthnak, aki nemcsak népdalokat, hanem népi szólásmondásokat is gyűjtött,1 ° s becsülte a 
„pórok nyelvé"-t, már jóval korábban is vallott kedvenc gondolata, hogy „szamosann" beszéljenek, 
írjanak magyarul, mert csak ez segítheti elő nyelvünk fennmaradását és fejlődését. Szeretné, ha sok 
„néma Magyar" hallatná szavát, gyakorolná „meg kötözött Angyali nyelvé"-t. Révait is arra figyel
mezteti, hogy 

a' melly falnak hirtelen rakása 
Esik, hamarabb történik romlása. 
Kezdjük azértt alatt, tsak lassú munkával, 
Míg minden társ több több társat hoz magával. 

Ezért ösztökéli barátait, ismeretségi körét, hogy írjanak, gyakorolják a nyelvet. Ez az oka, hogy 
Göcsejben való letelepedése után a műveltebb, olvasó nőket verselésre bíztatja, kötött szótagszámban 
való gondolkodásra serkenti.1' Ez az elv vezérli, amikor kárhoztatja az írói kedvet már csírájában 
elfojtó recensiókat. Nem a tárgyilagos kritikát ellenzi, hanem azt, amelyik nyilvánosan megszégyenít, 
gúnyol, vagy kinevetésre késztet. ,ßiztatgasd az erőst, és, ha ki gyenge, segítsd" - írta 1785-ben, s 
élete végéig megtartotta humánus felfogását, s nyilvánította jó pedagógiai érzékét. Szemléletében a 
népművelő szándék mellett politikai szempont is érvényesül: „mi szükség volt - írja pár évvel később, 
Kölcsey túlzó bírálatával kapcsolatban - Ollyan motskolódásokkal kakaskodni d szomszédoknak, d. 

10 Ezer-hat-száz Példa-beszédek és rész szerént egyenes értelmű hathatós Jeles- Mondások, 
mellyeket, mint régieket, de az Országnak egyik vagy másik kerületjeiben, sőt nagyobbára Ország
szerte közönségeseket, öszve írt H. Amus. [Adamus]. Mind a mai napig kiadatlan mű. - Az ötöd
félszáz énekek 1953-ban jelent meg kritikai kiadásban (Bp.) BARTHA Dénes és KISS József munkája. 

373 



mit ők ekkora mértékben magok sem mondottak volna."12"Kazinczy ugyanekkor tisztán esztétikai 
nézőpontból ítél: „örvendek, hogy azok nem fognak írni, a' kik olly hamar elengedek ijeszteni 
magokat a' Kölesei recensiojok által."13 Közben nem gondol arra, hogy a kor legnagyobb költője, 
Berzsenyi is kedvét vesztve hallgatott el! Kár, hogy az ádáz „pennatsaták" idején még nem ismerték 
fel, hogy a haladás érdekében csakis kettőjük nézetének dialektikus egységéből, - az esztétikai 
szempontok szemelőtt tartásával végzett széleskörű irodalmi műveltségre neveléssel — származott volna 
komoly eredmény. „Kezdjük azértt alatt, tsak lassú munkával. . ." az ifjú Horváth bölcs szavát nem 
fogadták meg, az „Öreg Horváth"-ét meg sem hallgatták. Jóformán csak közvetlen baráti körére 
szorítkozott hatása. 

„Nimfáim szép verseit Ugy nézed mint edgy várható feltámadás jeleit" - írja a bizakodó 
Csutornak. - >,A'-nyelvnek még olly nagy erőt mersz tulajdonítani. . ." „Ámbár én e* remény felől, 
tsaknem kétségbeestem, Nem bánom azt ott keresni; a' hol régenn kerestem." Utóbbi pár szava mögött 
meghúzódik a felismerés: bármilyen fontos az anyanyelv művelése, egymagában nem elég az ország 
bajának, a társadalom valódi problémáinak megoldására. Jogunk van ezt feltételezni annak a teljes 
őszinteséggel írott levelének ismeretében, melyet legjobb barátja, a közeli Nagylengyelben lakó Tuboly 
László leányának küldött. „Sok szép tselekedeteket tett immár életébenn, Szegényeknek és árváknak ő 
mindég pártfogójja" - írja Tuboly Erzsi az 1814. évi májusi születésnapi köszöntőjében.14 Horváth 
elhárítja a „feles ditséretek"-et, s részletesen fejtegeti a jótékonyságról vallott nézeteit. „Jó munka 
ugyan", de „Hány van a' kit kisegíteni nints erőm ínségéből, Hány a' kit gyarapitanom nem lehet, 
mertt nints miből." „Edgyes erő már nem hasznát' - s „Hánynak van nagyobb szüksége, mint ez a 
testes é le t . . . " „A, tudomány terjesztésébenn és erkölts javításbann Olly sokak az akadékok, hogy a' 
legnagyobb Lélek" sem „bírhat vélek." „S hogy valami jobb épüllyön öszve (kell) dűlni mindennek " 
(Kiemelés utólagos.) - A levél nem postán ment, kézről kézbe adták a régi jakobinus Tuboly László 
házába, kit Ferenc császár megfosztott megyei tisztségétől. Horváth legbizalmasabb barátja leányának 
mert csak így írni. Tudta jól: „ha ezt most mi írjuk Vagy elveszünk vele edgyütt, vagy legalább 
megríjjuk." Még hozzáteszi: „a'mit köz haszonra, 's örök haszonra tennénk'" „el kell rejtenünk," „Ha 
midó'nn a' jó dolgokba nem leszsz annyi akadék" „Hasznát vehesse munkáinknak edgy boldogabb 
maradék."15 . 

„Legalább téged szeretlek meghagyni hiszemedbenn" - folytatja Csutornak írott levelét. De a 
megnyugtató szavak után mind hevesebb indulattal szól „Lélek Harang"-ja. halálos jeladása"-ió\, „d 
tovább élni erőlködés"-tol, kiált, hogy az „Ammon mennykövei'-nék zápora ne „mint d szótalan 
bárányt ragadja mészárszékre' áldozatát, hogy bizonyítsa ,,a' Maradék" előtt: „polgári életének 
legutolsó pontjánn is Bajt vivni d hálál ellen bátor és kíván is." 

A súlyos, döbbenetes hatású mondanivaló a verses levél magjaként, a középső részben foglal helyet. 
A robbanásig feszülő tartalmat gyengédvonalú, a költészet iránti tisztelet, a barátság, a Poetriák sikere 
feletti öröm szálaiból font keretbe helyezi Horváth. Bevezetőben üdvözli „Ama Hesperus szárnyán 
jött" köszöntő „lantozatot", dicséri barátja „Hyblai rajmézbenn fördött nyelvét", „elmés tollát". A 
szenvedélyes kifakadások vad viharzása után felvillantja a remény szelíd fényét. Lám a „Poetriák" 
Csutor őket magasztaló versének hallatára „még szebben lantolgatnak", „serkentelek, hogy a' 
Parnasszus hegyét keresd," „légy te is munkás barátja ártatlan lakosinak," nyelvünk „derékségét, 
szépségét, bájoló voltát, erejét, lelkességét" zengi: „ez maga megérdemli, lételünk el nem múlni." Az 
utolsó, köszöntő sorokban olyan természetes egyszerűséggel sorolja jókívánságait - barátja „hosszú 
élettel legyen megjutalmazva" hitvesével „Háza Nemes virági"-val együtt - olyan megbékélt 
hangulatban, hogy szinte elfelejtjük, milyen veszélyes szakadék szélén vezettek korábbi sorai. 

A verses levél tagoltsága nem könnyen tűnik ki a hézag nélkül írott, folyondárként összefonódó 
tömött sorokból. Csak a tartalom megismerése, a hangulat átélése után látjuk, hogy jó a formai 
felépítése. Nyelvezete eredeti, egyéni, józamatú kifejezésekkel teli. Nagyobb tömörséggel, gondos 

1 'Göcsejben az 1810-es évek elején telepedhetett le Horváth Petrikeresztúrban. Legrégibb innen 
keltezett, eddig ismert levele: 1811. okt. 31-ről való. 

1 3 Kazinczy Levelezése. XVI. k. 2. 
1 3Kiss Jánosnak 1818. jan. 18. Kaz. Lev. XV. k. 450.1. 
14Göcseji Helikon 7. II. rész. 6. sz. Péterffy I. i. m. 
15Uo. II. rész 7. sz. 
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csiszolással a benne rejlő költó'i értékek jobban felszínre kerültek volna, de Horváth mint legtöbbször, 
úgy most is rögtönzött. Könnyedén, bó'séges áradással. „Nem tudok én abban corrigálni, a' mit egyszer 
meg-írok, ha tsak egésszen el-nem bontom" - írja Kazinczynak még 1789-ben, s ezen a szokásán 
később sem változtatott.16 Legalábbis alkalmi költészetében nem, s ehhez a műfajhoz tartozik 
Csutorhoz írott 76 soros, gazdag tartalmú levele is. Egyébként ideje sem lett volna az „el-bontás"-ra, 
mert az 1913. évi Ádám napra mások is üdvözölték, s illett válaszolnia. Nem is késlekedett: 

az én tollamnak az most is szent szokása, 
Hogy ha Pallás vagy Apolló híveinek irása 
Ollyan érkezik kezembe; melly magára választ vár, 
Más szerű bokros bajaim legyenek, 's tiltsanak bár. 
Én nem tsak szentség törésnek tartanám nem felelni, 
Hanem bűnnek elkésni is, 's véteknek vesztegelni. 

Csákvárra Köváts Sámuelnek küldött, hangulatos részletekben bővelkedő 82 soros (!) verses levelében 
fejti ki ezt a tiszteletreméltó humánus elvét.17 Ugyanekkor Dotzi Terézhez, Farkas Sándor síró 
özvegyéhez címzett levelében ennél is hosszabban - 84 sorban (!) - verssel.18 Vigasztalja bánatában, 
biztatja balesetének (karja sérült) türelmes elviselésére, ígéri hogy elhárítja az „akadékokat" 
ügyes-bajos dolgaiban. Közben újra meg újra- serkenti a verselésre: „tudta nélkül nyitott edgy szép 
oskolát," Klári, Tuboly Rozi és Erzsi „versezetei" az ő Múzsájának megannyi „tenyésző kellemei." 

Horváth kitűnő levelező volt. Nemcsak gyors feleletei miatt, hanem azért is mert mindenre 
válaszolt, amiben hozzáfordultak. Tudta kinek, mit és hogyan írjon. Nem pletykál, a tárgynál marad, -
ezt sokszor túlontúl is hosszan fejtegeti. - s annyira tapintatos, hogy hangulatban is alkalmazkodik 
levelező társához. A Poetriákhoz intézett soraiban például nyoma sincs annak a borúlátásnak, mit 
nyelvünk felől Csutornak ír. Amikor feléjük, - a jövő reménységeihez - fordul csupa derű, bizakodás, 
ösztönzés: „Légy velünk útitárs a' Pindus hegyére Sok rest férjfiaknak méltó szégyenére" - írja 
Tuboly Erzsinek. „Rajta hát ne irtózz poétává lenni, Bátor lépésekkel ne késs fejjebb menni" -
serkenti Tuboly Rozit, Nagylengyelbe küldött két verses levele 70 sornyi. (!)19 Ki tudja még hány 
helyre írt ugyanekkor? Ez csak az, ami fennmaradt, amit jelenleg ismerünk az 1813. évi petri-
keresztúri Ádám nappal kapcsolatban. Összesen 312 sor, s hányféle téma! 

Jogos a kérdés: nem volt túlzott Horváth aggodalma nyelvünk várható sorsa felett? Feleljen 
kortársa Pápay Sámuel, A' Magyar Literatűra esmér et e c. 1808-ban, Veszprémben megjelent 
könyvének pár idézetével: 

trA'..Magyar Nyelv' és Literatűra' gyarapodásának nem kis akadályt vetett még eddig az, hogy a' 
magyar Aszszonyi Nem az idegen ízhez és olvasáshoz szokván, magyarul éppen nem olvasott;" (412.1.) 
- Az 1794-ben indított Urania c. folyóirat, mely „minden megkívántató tökélletességgel fel lévén 
ruházva", hamarosan megszűnt, mert „Dámáink már ekkorra majdnem egészen idegenekké válván; 
nyelvünket nem igen értették, a', közép rendnek magyar ízlése pedig még nem volt annyira 
kifinomodva, hogy a' Grátziáknak igaz kellemeit, Urániában érezhette volna." (413. 1.) - A köz
műveltséget hátráltatja, hogy ,,a' Nemzetnek nagy része, 's.az aszszony személyek nem is oskoláz-
tathatnak olly sokáig, hogy mindent, a', mit tudniok hasznos és szükséges, az Oskolákban kitanul
hatnának: azt tehát annakutánna az olvasás által kell nagyobbra vinniek." (4'68. I.)2 ° 

• 

16Kaz. Lev. I.k. 508.1. 
17MTA Kt. R-u-i. 4-r. 41/2 k. 12. sz. 20,1. 
1 'Göcseji Helikon 7. \. m. I. rész 13. sz. 
1 *Uo. i. m. II. rész 3. és 10. sz. 
2 "Pápay Sámuel (1770-1827) idézett művét az egri líceumban (1796-1800) a magyar nyelv és 

irodalom tanáraként tartott előadásai alapján készítette Péteri Takáts József buzdítására. - Ezzel a 
művével a legjobb íróknál is elismerést szerzett. Több megye táblabírájává választotta. Az alakuló 
akadémiára ezer ezüst forintot adományozott. - Észrevételek a magyar nyelvnek a polgári igazgatásra 
és törvénykezésre való alkalmaztatásáról c munkáját Veszprémben adták ki 1807-ben, s valamennyi 
vármegyének megküldték. 
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Az első rendszeres magyarnyelvű irodalomtörténet megállapításainak ismeretében érthetőbbé válik 
miért lelkesedett Csutor János a göcseji „poetriák" verselésének láttán, s Horváth válaszlevelében miért 
szólítja Melpoménét, a tragédia múzsáját „ekhózni". Csutor János levele „a Ferenc-kori magyarság 
helyzetét nyers élességgel rögzítő, a felvilágosodásban felemelkedésünk reményét látó, bűneink 
ostorozásában a XVI. század feddőénekeinek ószövetségi pátoszát idézi."2 J Nem kevéssé jelentős és 
jellemző a korra Horváth Alám válaszlevele, melyet a következőkben teljes egészében közlünk. 

HOR VÁTHÁDÁM - CSUTOR JÁNOSNAK 

(1813. dec. végén.) 

Edgy jó Baráthoz, névnapra 

[H. n. Keltezés n.] 

Hát te Melpomenem! tudsz-é 's nem vagy é rest ekhozni, 
Ama Hesperus szárnyánn jött hangra viszsza hangzani (? ) 
Menny megélemedett Múzsám, Barátodat ölelni, 
,S a tölle Ádám napjánn jött lantozatra felelni. 
Most van módod edgy lakossal Pindust gazdagítani, 
Mertt Pindarus felettéből kitalálta mondani, 
Vagy legalább kimutatni, hogy Hyblai rajmézbenn, 
Fördött nyelve, 's elmés tolla, tsak még nem forgott kézbenn 
Addig hibázzon' im most az elásott talentomot 
Elő mutatá, és annak mértékje annyit nyomott, 
Hogy ha azzal mint más némelly úgy gazdálkodott volna, 
A' Természet nagy Urának legjobban ő számolna, 
Való Múzsám, - hogy te már vén 's lassú vagy a' vígakra, 
'S igaz okonn keresztet is vethettél már azokra 
A' mik hajdann életünk 's sorsunk aranyabb idejébenn, 
Vagy öröm hangokkal jádzó lantot adtak kezében, 
Vagy a' vig innepléseket megülni segítették: 
'S örülni öszvesereglett népség közzé vezették, 
Már most lantom alig tud mást, mint szomorút zengem 
Tsak requiemet, és azt is örököst énekleni; 
Úgy tettszik mintha szégyenlné; edgy magva szakadt nemtől 
A' naponkénti temetkezni készülő nemzetemtől; 
Hogy annak edgy lét már mindjártt elhunyó maradékja 
De az is mind a' hatalmas Nimródnak martalékja, 
Ina szakadt lábainak táncz nótákat danoljon, 
'S azzal a' búságtól vigabb jövendőket zsarollyon. 
De mivel te jó Barátom, Nimfáim szép verseit 
Úgy nézed mint edgy várható feltámadás jeleit; 
A' nyelvnek még olly nagy erőt mersz tulajdonítani, 
Hogy mint a' boldogabb korban azt lehetett tartani 
Mind öszve alkotó enyvnek, mind élet adó Zsírnak 
Úgy még most is? - ha számosann anya nyelvünkönn írnak, 
Felébresztik a' haltató méregtől elaludtat, 
Sőt a' megbüszhödt Lázárt is; - 's harmadnapi halottat; 
Ámbár én a' remény felől, tsaknem kéttségbeestem, 
Nem bánom ezt ott keresni; a hol regenn kerestem. 

2 ' MÖZSA Ernő: i. m. 
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Legalább téged szeretlek meghagyni hiszemedbenn; 
Mertt a' mellett, hogy te ezzel erősödsz reményedbenn, 
Nekem is megleszsz ha más nem az a' vigasztalásom, 
Hogy az én Lélek Harangom, 's halálos jeladásom, 
Edgyütt hangzik, 's talán lassúbb vagy siketebb lármával, 
Több Barátimnak jobb sorsot jövendölő hangjával, 
Legalább a' tovább élni erőlködés akkora, 
Hogy az Ammon menykövei ellene lőtt zápora, 
Nem mint a' szótalan bárányt ragadja mészárszékre, 
Hanem a' sebes újabb irt rak minden új seb kézre 
Ha vesz is mint a' légy öszszel élledni erőlködik; 
Sőt a' maradék előtt is, azzal ditsöitődik, 
Hogy polgári életének legutolsó pontján is; 
Bajt vivni a' halál ellen bátor is, és kivan is, 
Voltt is Poetriáimat magasztaló versednek, 
'S társaságokba állásról tett szép ígéretednek 
Haszna; mertt ezek azolta még szebben lantolgatnak; 
Anakreont, Hornért, Virgilt, edgyaránt majmolgatnak, 
Én hát mindönn neved napját idvezlem e' versemmel, 
Edgyszersmind azok helyett is köszönő énekemmel; 
Téged viszont serkentelek, hogy a' Parnasszus hegyét; -
Keresd, 's ha azzá bérmáltad magad e' görbe Megyét, 
Légy te is munkás barátja ártatlan lakosinak, 
Hadd hagygyuk emlékezetűi Mágog maradékinak, 
Hogy a' kiknek nintsen erőnk más móddal feltartani 
Létünket, azt olly oszloppal, kivánnók támasztani 
Melly valaha bástyának is, elég erős lett volna 
'S most hatvan fontos ágyú is halni nem parantsolna; 
Sőt ha valaki majd késsön szent erőlködésünket 
Látandja méltó könnyekkel sirassa meg nyelvünket; 
'S vallja az irigy is ennek akkora derékségét, 
Szépségét, bájoló voltát, erejét lelkességét, 
Hogy ez maga megérdemli, lételünk élnem múlni 
'S megestünk utánn is újra méltó leszsz megtanulni. 
Többnyire ez mindnyájunknak itt buzgó kivánsága, 
Hogy érdemes személlyednek tapasztaltt barátsága, 
Istentől hoszszú élettel legyen megjutalmazva; 
Az áldjon meg mindennemű áldásaival halmozva 
Éltesse jó hitvesedet, 's Házad Nemes virágit, 
'S tartja meg szivednek hozzánk nemes hajlandóságit. 

Horváth Ádám 

D. Szemző Piroska 

ADALÉKOK VAJDA JÁNOS UTOLSÓ ÉVEIHEZ 

A költő utolsó útjának, élete végállomásának közvetlen tanúja és kísérője, háztartásának gondozója, 
betegségében ápolónője Müller Mária - ahogyan ő nevezte és az irodalmi köztudatban is fennmaradt: 
„Mari" - volt. 1897. január 17-én reggel 1/4 9 órakor észlelte Müller Mari a halál beálltát és elszaladt 
azt az illetékesekkel közölni. 

Mit tudunk: köztudat és irodalomtörténet egyaránt, Müller Mariról, akinek a nevéhez, oda
kívánkozó közhelyként, a „hűséges" jelzőt is oda-odabiggyesztik? ! 
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