
Végül röviden meg kell említeni Kelemen Didák tévedéseit, tévesztéseit is a Pázmány-átvételek 
során. A sokszor sietős, kapkodó munkastílus - melyre már korábban is utaltunk, óhatatlan velejárói 
voltak ezek. Gyakori egy-egy szó elírása a hibás olvasat következtében, és nem lehet tudni, ezek 
melyike terheli a nyomdát, és melyik a szerzőt. Pázmány Krisztus arcképeinek legendájával kapcsolat
ban említi az „edessabéli" Abagarust, akinek a neve előtt álló jelzőt Kelemen Didák „ecclesiabéli"-nek 
olvassa és másolja,5 3 s így természetesen értelmetlen a mondat. Sokszor Pázmány ugyanazon szakaszá
hoz többször is visszatér, és ugyanazt a részt több beszédében is felhasználja.54 Az is előfordul, hogy 
ugyanabban a prédikációjában kétszer is idézi ugyanazt az átvett szakaszt. így például a Szent Antal
napi prédikációban bizonyos sorrendi cserével, a miskolci oltárszentelő beszédben a „Szentmisében" 
pedig szóról szóra ugyanazokat a mondatokat ismétli, két egymást követő oldalon. Valószínű, hogy 
saját beszédeinek terjedelmét és ezzel együtt ünnepélyességét akarta növelni a mozaikszerűen beillesz
tett részekkel, s ez olykor bizonyos felületességhez vezetett. A kor prédikációszerkesztő gyakorlata 
megengedte ezt a koncentrikusan bővíthető, rugalmas felépítést, erre nem egy korabeli prédikációs-
kötet előszava bátorítja a „könyv nélkül szűkölködő" prédikátorokat: arra tudniillik, hogy tetszésük 
szerint bánjanak a mintául eléjük adott beszéddel, rövidítsék, bővítsék, alakítsák úgy, ahogyan a 
pillanatnyi szükség kívánja. Maga Kelemen Didák is használni akart beszédgyűjteményével, s a több 
talentummal megáldott társat pedig több és jobb munkára buzdítja.5 s 

A Pázmány-átvételek szempontjából külön említést érdemel legnagyobb szabású prédikációja, a 
második nagypénteki beszéd, melyet az eddigi ismertetések egybehangzóan csúcsteljesítménynek tarta
nak, és amely több tucat,Pázmánytól átvett szakaszt tartalmaz, mind szó szerinti idézetek formájá
ban.56 Mindez nemcsak a kor írói gyakorlatára vet fényt, hanem közelebb visz Kelemen Didák 
egyéniségének és írói portréjának pontosabb megrajzolásához is. Tudta, hogy honnan merítsen, s az 
átvett részek, az „aratók után felszedegetett búzafejek" jól illeszkednek saját szövegébe, nyelvi készsé
gük, stílusérzékük hasonlósága révén minden törés nélkül. Kelemen Didák beszédei a nép körében 
hangzottak el, Pázmány stílusa, nyelvi fordulatai, gondolatai termékenyítették meg azokat, bizonyítva, 
hogy a magyar barokk próza Pázmány által kimunkált stílusremeklései, Pázmány gondolatai, közvetí
tők révén a közönség alsóbb régióiba is eljutottak, s korjellemző változtatásokkal a késő barokk korá
ban széles körben hatottak. Önálló értékeket is felmutató munkássága mellett ilyen közvetítő szerepet 
vállalt Kelemen Didák is, akinek alkotásain Pázmány letörölhetetlen bélyeget hagyott. 

Ocskay György 

Faludi Ferenc a Római Árkádia tagja 

Faludi az 1740-es évek elején kapott rendi utasítás szerint Rómába utazott, hol a Palazzo dei 
Penitenzieriben lakott a Piazza Scossacavallin, közel a székesegyházhoz. 

A magyar zarándokok gyóntatása nem foglalta le minden idejét: olvasott a Collegio Romano 
könyvtárában, tudós jezsuita társaival töltötte idejét, és bolyongott is Róma utcáin és terein, figyelt, 
hallgatta a nép beszédét. így tanult meg tökéletesen olaszul, és írogatta fel vékony füzetkéjébe vagy 
jegyzőpapírjaira az olasz kifejezéseket és szavakat. Itt meg kell jegyeznem, hogy jegyzetpapírjaiból csak 
az Illyefalvy által elnevezett Omniárium maradt fent, melyet, ha alaposabban megvizsgálunk, a lapok 
itt-ott levágott széleiből, a maradék tintaírásból, a quadrát alakú lapok különböző összefűzésébó'l 

5 3 PÖM IV. 634, ületve KELEMEN Didák, Szentmise 11. 
s "Például a „Kalauz" XI. könyvének egy részét (PÖM IV. 387.) megtaláljuk a Búzafejek című 

kötet böjt ötödik vasárnapjára szóló beszédében, valamint az úrnapi prédikációban (1721) is. 
s s Búzafejek: Elöljáró beszéd a keresztény olvasóhoz. 
5 * A második nagypénteki beszéd a következő oldalakon tartalmaz Pázmány-átvételeket szó szerinti 

formában: Búzafejek: 281, 284, 285, 287, 293, 294, 297, 300, 303, 305, 314, 322, 325, 327, 329, 
336, 339, 343, 344. Egy-egy oldalon több rövid szakasz is található. 
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kiderül, hogy azokat a bekötéskor egyenesítették ki és állították egybe. Római jegyzeteinek nagy része 
hazajövetele után elkallódhatott, s csak a XIX. század elején köthették össze a megmaradt lapokat a 
későbbiekkel, ezért kerültek egymás mellé római jegyzetei az itthon készítettekkel. Mindezek ellenére 
is a már évtizedek óta elfogadott Omniárium vagy Jegyzőkönyv elnevezést megtartjuk. Szauder József 
behatóan elemezte az Omniárium olasz nyelvű jegyzeteit (Faludi Ferenc és Itália, Magyar Századok, 
Bp. 1948.), de az olaszon kívül más szövegrészekre nem fordított figyelmet, pedig azok legnagyobb 
része is Rómában készült, mint pl. a latin nyelvű versek, mitológiai jegyzetek stb. 

Rómában sok költeményt írt - fó'leg latin nyelven, de valószínűleg olaszul is, amelyek nem 
maradtak fenn. Hazatérte után ezeket írta át a magyar szóhasználat szerint, újítva is a magyar 
szókincsen. Hogy verseinek, dalainak nagy részét Rómában írta, azt még első kiadója, Révai Miklós 
felismerte, aki először adta ki költeményeit 1786-ban. 

De tudott ő nemcsak a római nép életéről, hanem az akkoriban legmodernebb irodalmi-művészeti 
életről is. 

Prózai művei közül a Nemes asszonyban is sort kerített arra, hogy a rokokó dámák felszínes 
divatéletét leírja. E magyarítása mutat leginkább vissza az Itáliában töltött öt évre, hol gyakran 
találkozhatott a rokokó életvidám hölgyeivel. Irodalmi divat volt akkor, hogy a dámák és urak 
kivonultak a városból a Farnese-kertekbe, a gianicoloi Bosco Parrasioba s egyéb vadregényes helyekre 
is, hogy ott, a természeti környezetben olvassák fel egymásnak verseiket, énekeljenek vagy adják elő 
drámáikat (ez utóbbiakat inkább dialógusoknak nevezhetnénk). A legmodernebb rokokó irodalmi
művészeti társaság gyakran még díszleteket is állított fel a kertekben, parkokban, ahol a színpadi 
jelenetek, felolvasások, kórusművek hangzottak el. [L. az Angelica könyvtárának kéziratos gyűjtemé
nyét: Árkádiái jegyzések cím alatt, a l l . kötetben, 52/2. sz. 661, 665. 1.: két vázlatrajz áll ezeken a 
lapokon: 1. az Árkádiái Társaság gyülekező helye az Orti Farnesiani-ban; 2. felírás nélküli kör alakú 
rajz, a görög színházak mintájára, körülvéve oszlopokkal és obeliszk ékkel. Ugyanebben a kötetben 
több szabadtéri hely is meg van jelölve, ahol az árkádiai tagok a XVIII. század első felében összejöttek 
(pl. Giardino Giustiniani, Giardino di Casopo Vaccino stb.)]. 

Az eddig szigorú szerzetesnek tartott Faludi Ferenc bekerült ebbe a társaságba, az akkor legmoder
nebbnek és legdivatosabbnak számító irodalmi-művészeti körbe, az a magyar jezsuita pap, ki prózai 
műveiben az előző kor szokását, divatját szolgálta - költészetével viszont a magyar világi líra első 
mintájává vált. Versei egyrészt a finoman gáláns dalforma rokokó témáival tűntek fel, másrészt 
magyaros formáival és tartalmaival: ezért vált az újkori magyar költők első jelentős képviselőjévé a 
XVIII. század közepén. 

A Magyarországon Faludiról írt eddigi tanulmányok, melyek római tartózkodásáról szólnak (1. 
Toldy Ferenc: Faludi Ferenc minden munkái. Bp. 1853.; Szauder már eddig id. tanulmányai; az 
akadémiai irodalomtörténet Faludi-fejezete Tarnai Andortól, 1964), mind azon az állásponton vannak, 
hogy bár Faludi az öt év római tartózkodása alatt megismerkedett a korabeli irodalommal, de elvetik 
annak a lehetőségét, hogy ez a magyar jezsuita pap az Árkádiának, mely a legmodernebb anti-barokk 
irányzatot képviselte, tagja lehetett, és részt vehetett a pásztori idilleket visszaidéző, teljesen világi 
költészet, színjáték és zene természetben eltöltött összejöveteleiken. (L. Szauder József: Faludi udvari 
embere 6. lapján: „Faludinak azonban kapcsolata sem volt az Árkádiával.") 

Ezzel szemben Faludi Ferenc római ötévi tartózkodására a következőket kell megállapítanunk: a 
Sant'Agostino könyvtárában, az Angelicában található árkádiai iratok tanúsága szerint világosan 
kiderül, hogy a magyar Faludi Ferenc tagja volt a Római Árkádiái Társaságnak, sőt egyes tagtársainak 
műveit is lemásolta, és hazajövetele után megmagyarította azokat. (L. Omniáriumában és a Révaitól 
idézett kiadásban.) 

A Sant'Agostino könyvtárában őrzik a Római Árkádiai Társaság (Accademia dell'Arcadia) jegyző
könyveinek legnagyobb részét. Kisebb hányaduk a Vatikáni Bibliotékában s a Collegio Gesuitiben 
található. Mindhárom könyvtárat bejárva az Agostinóban megtaláltam azt a névsort, mely feltünteti, 
hogy kik voltak a Római Árkádiai Társaság tagjai, és milyen árkádiai nevet választottak maguknak. 

1975-ben - gyakran kutatva a római Angelicában hungarica anyag után - kezembe került egy 
vaskos kéziratos kötet, melyben a XVIII. századi római árkádiai tagok alfabetikus névsora található. 
(Jelzete: VI. 442/V.) 

Az 1740-es évektől kezdődően sok ismerős nevet fedeztem fel, főleg osztrák és horvát tagokét, de 
egyszer csak szemembe ötlött írónk és költőnk neve is, mint árkádiai tagé: Francesco Faludi - Carpato 
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Dindimeio. A név magyar jelentése az lehetne: a „Kárpátok hazájából származó", vagy a „Kárpátok 
hegyei közül jött". 

Dindymis volt az antik Kyzikosz költői neve. (Kikötőváros a Márvány-tenger ázsiai partján, romjai 
ma is megvannak a törökországi Érdektől délre.) 

A másik, ehhez hasonló név, a Dindymene, mely az ókori kisázsiai népeknél anyaföldet jelentett, és 
az anyaság tiszteletét fejezte ki; másutt csak hegy vagy magaslat volt az értelme. (L. Pauly-Wissowa: 
Real-encyclopedie für klassischen Altertums- Wissenschaft. 5. col. 652.) 

Bizonyára nagy szerepet játszott Faludi árkádiai nevének kitalálásában hazaszeretete, valamint 
jezsuita társainak véleménye is (kik közül már többen a Római Árkádia tagjai voltak, így pl. Boskovií, 
a neves szerb jezsuita tudós stb.). 

Faludi névválasztásában is valószínűleg különbözni akart az árkádiai pásztornevektől, mert neve 
inkább a mitológiára mutat, mint az Árkádiára. Omniáríumánák feljegyzései jobban is tükrözik a 
mitológiát: hosszú lajstromokat készített mitológiai nevekből, eseményekből, de furcsa módon Jegy
zőkönyvében egy szó sem esik az Árkádiáról, még latin nyelvű verseiben sem. 

Az Angelica árkádiai kéziratos anyagát áttekintve, azt kerestem, hogy az 1740-45-ös években -
mikor Rómában tartózkodott s tagja volt az Árkádiának - milyen műveket adott be kötelezően, 
Faludi e Társaságnak. Sajnos éppen ez év anyagait nem találtam. A Vatikánban és a Collegio 
Gesuitiben is eredménytelen volt a kutatásom. A könyvtárosok állítása szerint - másra nem támasz
kodhattam —, éppen azoknak az éveknek az iratanyaga veszett el, valószínűleg az akkori titkár, 
Francesco Milizia hanyagsága miatt. így csak egyetlen tényező állt a rendelkezésemre, de az bizonyos
sággal: hogy a magyar Faludi Ferenc az 1740-es években a Római Árkádiai Társaság tagja volt. De ez az 
egyetlen tény is — bizonyos mértékig - megváltoztatja irodalomtörténetírásunk Faludiról eddig 
kialakított képét. Az, hogy római tartózkodása alatt az Árkádia tagja volt, természetesen már azt 
jelenti, hogy nemcsak az akkori modern irodalommal (Goldoni, Chiari stb.) ismerkedett meg (1. 
Szauder József id. műveit), hanem az akkor legelőkelőbb társaságnak is tagja volt. Ezek az ókori 
pásztorok és mitológiai személyek mezét felöltve verset, drámát, szerelmet s a természet imádatát 
vallották magukénak s ennek jegyében alkották dalaikat, verseiket, színműveiket. Kivonultak Róma 
környékére, parkokba, kertekbe, ligetekbe, hogy a szabad természeti környezetben adják elő alkotásai
kat, ott élvezzék a művek zenéjét, a társaságot, azt a típusú művészetet, mely a barokkból rokokóvá 
finomult életérzést tükrözte. S mindezekben Faludi is részt vett! - A Goncourt-ok így jellemzik az 
árkádiai természetet: „Micsoda mezők és rétek! Micsoda színpad egy kívánatos élethez alakítva! Cinkos 
föld, szerelmes játékra csábító erdők, zenétől hangos mezők, a visszhang játékaira kínálkozó ligetek. 
Lugasszerű fák, amelyeken virágkosarak függenek! Az irigy világtól távol eső.. . ember nem lakta 
térségek, márványok, szobrok és najádok között csörgedező patakok, amelyek tükrén levelek árnyéka 
reszket!" (Edmond e Jules Goncourt: Pittori francesi del XVIII. secolo. Milano, 1956. - Pödör 
László ford.) 

Magára a XVIII. századi olasz árkádiai életre - mint mondtam - nem akarok részletesen kitérni, 
hiszen ismert sok kiadványból, s az is ismert, hogy nem csupán szépirodalommal foglalkoztak, hanem 
természettudománnyal, és hogy a Társaság elveinek lényege az anti-barokk volt s a „buon gusto" elve. 
„ . . .a fantáziát szemben a barokkal nem díszítő elemnek, hanem a költészet alapjának tartotta 
(Gravina), mely a tudattartalmakat érzéki képekkel közvetíti az intellektus számára." (L. Sárközy 
Péter:/! XVIII. századi költészet alakulása az Árkádiától a preromantikáig. FK 1977.) 

Faludi költészetének rokokó témáit csak a római Árkádiában tanulhatta. 
Pontos megállapításokra nem volt módunk, de hogy egyéb verseinek nagy részét is római tartóz

kodásából hozta magával, az bizonyos. Még népies verseinek egy csoportját is, melyeket az olasz 
népéletből vett példák alapján itthon magyarított meg. Van egy ciklusra való pásztorkölteménye is, 
melyek - ha konkrétan még nem is tudjuk bizonyítani - szellemükben, kifejezésmódjukban az olasz 
árkádiai költészetre utalnak (sok hasonló verset lehet találni a római Angelica Árkádia-gyűjteményé
ben). - Hosszabb kutatást nem volt módomban folytatni 1975 óta, ez majd azokra marad, kik e 
témával fognak foglalkozni, s időt tudnak Rómában tölteni, hogy megtalálják Faludi verseinek mintáit. 

Faludi Ferencnek mintegy negyven költeménye maradt fenn. Egyiket sem lehet a szubjektív líra 
mintájává tenni, főleg azért, mert nem teljesen eredetiek. Európában is alig lehetett akkor ihletett 
versírót találni, ahogy Carducci írja: „Niuna etá corse menő lirica . . . dei primi cinquanta o sessanta 
anni del secolo XVIII.. .** (L. Natali:/7 Settecento. I-II. Milano, 1929.) 
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Faludi költészeti mintákat választott magának, de azokat egyénien átszínezte s meg is magyarította 
később. 

Minden eddigi Faludi-kutatónak problémája volt, hogyan értékelje római éveit. Révai Miklóstól 
kezdve Batsányin keresztül Nagy Elemérig, Koltay-Kastnerig, Szauder Józsefig, Tarnai Andorig 
konkretizáltak is bizonyos dolgokat abból, ami Faludit mélyen érintette irodalmi ambícióiban: 
megismerkedni a modern európai irodalommal. De ez máig fó'leg csak feltételezés maradt - prózai, 
drámai műveit kivéve - , míg bizonyosságot nem szereztünk arról, hogy Faludi római tartózkodása 
alatt a legmodernebb elveket valló irodalmi társaságnak, az Árkádiának tagja volt. 

így már más szemmel kell néznünk irodalmi működését, főleg költeményeit. 
Furcsa kettősség élhetett e magyar jezsuita papban. Egyrészt megihlette a római modern vüág, az 

Árkádia köre, s korai költeményei (részint a későbbiek is) ennek az árkádiai körnek a jegyében íródtak. 
A latin nyelvű versek (1. Omniárium. OSZK Quart. Hung. 699.), a dalok, a canzonetták, a pásztori 
költemények (s lehet, hogy még drámái is) olasz hatásra születtek. - Másrészt a magyar hazából jővén 
s tudva az ottani feudális világ jelenlétét, meg akarta azt jobbítani, de úgy, hogy kissé szembeszállt a 
készülődő felvilágosodással, a libertinus erkölcsi felfogással, s ennek érdekében készítette el prózai 
fordításait. Ez utóbbi tulajdonképpen korszerűtlen magatartás volt, és csak Magyarországon egészült ki 
egy olyan kulturális tényezővel, mely a negatívot pozitívvá fordította át: ez volt a népiesség. Faludi 
vált - olasz példákon indulva el - a magyar irodalmi népiesség ősévé. 

\ Szauder Mária \ 

Felszólamlás egy „y" miatt 

Az Irodalomtörténeti Közlemények 1981-i 5-6. számának 659-661. lapján napvilágot látott egy 
kis közleményem Vörösmarty Görgei-ellenes verséről; s mikor kézbe vettem a megjelent folyóirat
számot, megütközéssel tapasztaltam, hogy a nyomda Görgei Artúrnak a dolgozat szövegében többször 
is előforduló vezetéknevét majdnem mindenütt szóvégi 7-nal szedte, holott én - már réges-rég 
szakítván ezzel az elterjedt (s valaha meggondolatlanul általam is alkalmazott) írásmóddal - a 
tábornok nevét a kéziratban következetesen szóvégi i-vel szerepeltettem. 

Hogy a nyomda az adott ponton miért tért el a kézirattól, nem tudom s szükségtelennek is tartom 
kutatni. Azt viszont le akarom szögezni, hogy az eltérés indokolatlan volt: hogy Görgei Artúr nevét 
ugyanúgy szóvégi í-vel kell írni, mint például Jókai Mórét, s ugyanazon okból is: mert a szóvégi y-t 
1848 tavaszán Görgei Artúr is /-re változtatta s az 7-os írásmódhoz ő sem tért vissza soha többé. 

Igaz, Görgey István, aki 1848 tavaszán szintén (sőt - tulajdon vallomása szerint - Artúr bátyjánál 
is hamarabb) átváltott az i betűs írásmódra, utóbb visszapártolt az 7-hoz, s egy öregkori munkájában1 

azt állítja, hogy ebbeli példáját Artúr is követte; ez a kijelentés azonban nem felel meg a tényeknek: 
Görgei Artúr - mint 1849 után kelt iratai tanúsítják - igenis mindvégig kitartott az i betűs írásmód 
mellett. 

S hogy ez miért nem köztudott még ma sem? Alighanem egyszerűen azért, mert Görgei Artúr 
emlékiratait nálunk a legtöbb ember Görgey István magyar fordításában szokta használni s bátyja 
nevét Görgey István ennek a magyar változatnak2 a szövegében, sőt címlapján is - saját gyakorlatához 
híven, de eltérve az eredeti német kiadástól,3 amelyet még maga a szerző rendezett sajtó alá - 7-nal 
szerepelteti. 

Nekünk azonban ennek a gyakorlatnak a követésére semmi okunk nincs; ellenkezőleg: amennyire 
indokolt, hogy Görgey István nevét - saját eljárásához igazodva - 7-nal, annyira indokolt az is, hogy 
Görgei Artúrét viszont - tiszteletben tartva az ő öccséétől kétségtelenül eltérő álláspontját - í-vel írjuk. 
Még akkor is, ha ő 1849-ben éppoly közel került a békepárthoz, akár Jókai . . . 

Spira György 

1 GÖRGEY István, Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig, Bp, 1916, 338. 
2 GÖRGEY Arthur, Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években (ford. 

GÖRGEY István) I—II, Bp, 1911. 
3GÖRGEI, Arthur, Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 und 1849 I—II, Leipzig, 

1852. 
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