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Buchholtz György drámája a könyvek megbecsüléséről 

A XVIII. század elején Magyarországon az evangélikus iskolai színjátszás legtermékenyebb szerzője 
Buchholtz György volt. Diáriuma részletesen tájékoztat 18 alkotásának külső történetéről, de belső, 
tartalmi jegyeiről csak keveset árul el.1 Ez ideig egyetlen darabját sem ismertük. A közelmúltban 
került elő egyiknek a szövege. A kéziratban a „Conspectus Dramatis Scholastici in Laudem Domi-
norum Patronum Bibliothecae Scholasticae Kesmarkiensis" címet viseli Az az oratórium ez, amelyik
ről először „dráma orationis de Bibliotheca" megjelöléssel tesz említést, melyet 1727. július 25-én 
adtak elő Késmárkon.3 Az erről a napról szóló feljegyzésében perorationák mondja. Ez a szó Páriz 
Pápai szótára szerint egy „hosszú beszédnek berekesztését" jelenti Buchholtz darabjának valóban csak 
a második fele oratórium. Első része prózában írt oratio. A megjelent hallgatóknak köszönetet mondó 
Epilógus bizonyára erre a részre gondolva használta az „oratorische exercitium" kifejezést. Buchholtz 
3 oratóriuma közül ez a félig latin, félig német nyelven szóló időrendben másodikként keletkezett. 

A Prológus rövid német nyelvű üdvözlése után az Orator latin nyelvű hosszú szónoklata követ
kezik. Köszönti a hallgatóságot, és elmondja, azt parancsolták neki, hogy a könyvtárakról beszéljen. 
Sokan szóltak már ezeknek a hasznáról.4 A könyvnyomtatás előtt nélkülük senki sem lett tudóssá. 
Ezért volt fontos Ptolomaeus alexandriai könyvtára. A könyvnyomtatás után sem nélkülözhetők 
azonban a könyvtárak a tömeges és a kéziratoknál sokkal olcsóbb könyvek ellenére. Nem az egyének 
birtokolta könyvekből lehet ugyanis szilárd erudícióra szert tenni, erre lehetőséget a könyvtárak 
adnak.5 Hiszen túlnyomórészt szegény sorsú gyerekekből toborzódik a tanulók tömege. Ezek csak a 
bibliotékák révén tudják megismerni, elsajátítani a tudományokat.6 Tudják ezt az angolok, franciák, 
olaszok és más külországbeliek, akik könyvtárak létesítésével gondoskodtak róla, hogy az emberek 
hozzájussanak a szükséges könyvekhez. Mátyás budai könyvtára7 mutatja, hogy hazánk egykor a 

1 VARGA Imre, Buchholtz György (1688-1737) és az iskolai színjátszás. ItK 1983. 212-224. 
2Terray Barna találta meg az Evangélikus Országos Levéltár (AGE) I. e. 11. c. jelzetű kéziratban. 

Itt mondunk köszönetet, hogy a szöveget rendelkezésünkre bocsátotta. 
%Diárium II. 522.: „Composui Drama orationis de Bibliotheca, item nonnihil germanice." (1727. 

július 16.) — Uo. II. 525.: „Finita concione post Aram habitae perorationes cum eleganti Musica." 
(1727. július 25.) 

4 Hivatkozik Lambecius (Lambeck) Péter, Naudeus (Naudé) Gabriel, Morhofius (Morhot) Daniel 
XVII. századi polihisztorokra. 

5 „non ex solis libellis vili aere comparabilibus solid a perficitur eruditio: plus erűm modulo ad 
calceum requiri, desiderium olim Musarum elegantiorum, Desiderius Erasmus Rotterdamus per jocum 
dicere solitus est" 

6
J}Profecto maximum hodie Studentium numerus e cohorte miserorum est, quibus res angusta 

domi, curta supellex foris est, qui aliena potissimum victitantes quadra, vix famem et nuditatem 
propulsare sufficiunt, multoque minus in libros impendia facere possunt. O, quam multa praeclare 
ingenia adminiculis destituta querulabantur! Quam scopiosis Scholaribus ex Alciati Embkmatibus 
ingemiscendum erat: Ingenio superas potui volitare per auras., Me nisi paupertas invida deprimeret." 

'„Patria nostra fuerit eruditorum olim alumna, attamen cui ignota est Bibüotheca Budensis in totó 
etiam Europaeo őrbe olim decantatissima, famam et hodiernum loquens fundatoris Regis Matthiae I. 
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művelt fok nevelője volt. Ez a könyvtár hajdanában egész Európában alapítójának, annak a királynak a 
hírét növelte, akit a haza polgárai joggal szoktak dicsérni a közmondással: „Meg hólt Máttyás király, 
oda van az igasság." Nem ismeri a haza dolgait, aki nem tud Thurzó György palatínusról, bibliotéká
jának jelességéró'L8 Nem lehet hallgatni a Felső-Magyarországon régen nagyhírű könyvtárról, melyet 
Horváth Gergely hozott létre,9 melynek szétszórt könyveiből a késmárki iskolának is jutott, mint 
ahogyan a Thurzó-könyvtárból is. 

Csak dicsérni lehet azokat, akik nem a lovaknak, kutyáknak örülnek, a szántás-vetéssel törődnek, 
bohóságokra költenek, hanem könyvtárak alapításával, gyarapításával az irodalom ügyét, a köz hasznát 
szolgálják. Nagyobb adomány ez, mint koldusoknak adni alamizsnát így érzett Barberini; Würtemberg 
grófja, Eberhard, akik a közösség érdekében lé teátettek, gazdagítottak könyvtárakat.1 ° Azoknak a 
dicséretére kell gondolni tehát, akik könyvekkel, a rájuk fordított pénzzel gazdagítják az iskola 
könyvtárát. Virágozzék hát a könyvtár pártolóinak jóhíre! 

Amit az Orator mondott, nagyjából elismétli utána németül az Interpres. De jobban hangsúlyozza, 
mennyire Istennek tetsző dolog könyvekkel, adományokkal segíteni, hogy az iskola rendelkezzék a 
szükséges forrásokkal. Eddig sokan támogatták így a késmárki iskolát. A város egyik polgára pL évente 
nyolc aranyat áldozott borterméséből erre a célra. Az Interpres az Isten áldását kéri rá: őrizze meg 
szőlőhegyét a kártól, bajoktól, hogy továbbra is hasznára lehessen a közösségnek. 

Ezzel véget ér az „exercitio oratoria" és következik a „peroratio", a tulajdonképpeni oratórium. Ez 
félig vallásos, félig világi tárgyú alkotás, melyet énekelve, muzsika kísérettel adtak elő. A 26 szereplő 
közül azonban 4 prózában beszél, tehát legfeljebb 22 ének hangzott el. Prózában szól pl. az 
oratóriumrészt megnyitó Votum, mely a szerző lojalitását dokumentálva, az ország királynőjére, 
férjére kéri Isten áldását, kíván békét számukra és az ország számára. 

Ebben a második részben az istenes hang, a vallásos jelleg sokkal jobban uralkodik, ami részben az 
oratórium műfaji követelménye. Hullámzásszerűen ismételten visszatérnek a könyörgések az ural
kodóért, a békéért, a kereszténységért, az egyházért, a városért, az iskoláért, az egyházi és városi 
vezetőkért, polgárokért, tanulókért. Az oratóriumrész sem válik azonban egyházi jellegűvé. Többen 
zengik a könyvtárak dicséretét, hirdetik a könyvek hasznát. Ezekből kell tanulni, mert vizet mereget 
rostával, aki könyvek nélkül akar okosodni;,belőlük gyarapszik az ifjúság az egyház és a haza javára. 
Az istenfélelem és a szorgalom mindenkinek tetsző erény, erre kell szert tennie az ifjúságnak. Jó 
tanulással, jó könyvek olvasásával kell a tanulóknak idejüket eltölteniök, a lustaság és hanyagság 

quem in praesens Patriae Cives a justitia imprimis praedicare solent vulgari illó vereverbio: Meg hólt 
Máttyás Király, oda van az igasság/' 

8 „Praeterea ignarus rerum Patriae est, quem praestantia latét Bibliothecae Thurzonianae, authorem 
agnoscentis Illustrissimum Dominum Comitem Georgium Thurzo, Regni Hungáriáé Palatinum, 
phaenicem aetatis suae literatorum, qui studiorum causa peregrinis versatus in oris, gravi aere eximia 
librorum copiam comparavit, quibus etiam initiales nominis sui litteras imprimendas jussit, e quibus 
numero est Georgii Sohnü Tomus Secundus Operum Exegesin praecipuorum Articulorum Augustanae 
Confessionis variatae tribuens, memoria caussa a Clarissimo Domino Rectore Thecae nostrae insertus." 

*„Nec tacenda est laus Bibliothecae olim in Superiori Hungária magni nominis, quippe qua ante 
Seculum nulla nostris in partibus inveniebatur major authorem agnoscens Eruditissimum Baronem, sed 
titulo minus usum Gregorium Horváth, Vicinum Urbis nostrae, e qua nemorabili Bibüotheca injuria 
temporum jam dissipata Perillustrimus Dominus Emericus Horváth Stansith de Gradecz Thecae nostrae 
duo in folio volumina Ciceronis Oratium et Commentarü liberaliter obtuüt." 

1 ° „major namque elemosyna est publicam promovere utilitatem, quam privátam multorum 
mendicorum, stipem in gulam et ventrem impendentiam. Sensit idem numerosissimam post se 
reliquens Bibliothecam Cardinalis literatissimus Barberini, inquiens, potiorem redundaturam utilitatem 
in publica commoda, si pauperes Scholaris libris illis uterentur, quam si plurimi cibarentur vestiren-
turque mendici. Hodiernum ülustris viget fáma Eberhardi I. Ducis Würtenbergici, muneribus largis 
augens Bibliothecam Tubingensem, missitantibus Aulicis, quod non potius in moenia Arcis ruinae 
proxima argentum impenderet, hi, respondit, mortui, libros indignitans, propugnacula vivorum sunt 
moenibus fortiora." 
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mindent elpusztít, ami hasznos. Becsülni kel! tehát a könyveket és azokat, akik a könyvekre, az iskola 
felszerelésére, ékesítésére áldoznak. A tanulóifjúság érdekében teszik ezt, illő tehát, hogy tanulással 
hálálják meg fáradozásaikat. Hirdetik is többen (Pusiok, Tirunculusok ésMusák) a pártfogók dicsére
tét, áldást kérve rájuk ebben az életben és majdan a halál után. 

A diákokhoz szóló oktató tanácsok, a könyvek dicsérete miatt Buchholtz munkáját valóban 
„dráma scholasticum"-nak kell tekintenünk. A szereplőit is az iskolai életből kerültek ki: a Músa, 
Pallas, Minerva, Nympha, a Hortator, a Sedulitas, a Poenitentia, a Laus megszemélyesítőiként; két 
kisfiú (Pusio) és két újoncdiák (Tirunculus) énekel, az egyikük latin, a másikuk német nyelven. Az 
oratóriumot bevezető Votumon kívül még egy más Votum és két Sonet van iktatva ebbe a részbe. 
Kötetlen beszédben szólal meg a Genius, Mercurius, és prózában, németül fejezi be a produkciót az 
Epilógus. Valamennyiüknek rövid szerep jut. Leghosszabb a Nympha éneke, mely előtt a kéziratban 
kotta áll.1' Éneke - már terjedelménél fogva is - sok elemet tartalmaz a többi szereplő gondolatai
ból. Minerva szájába mindössze egy distichont adott a szerző. Többnyire 4 vagy 6 sorból állnak a 
szerepek, az 5., 7., 9. Miísának és Pallasnak 14 sor jutott.12 A Hortator, a Poenitentia, a Laus latinul és 
németül is énekel. 

Csaknem valamennyi latin vers hangsúlyos, párosrímű nyolcasokból áll. A német énekek versfor
mája változatosabb, de túlsúlyban vannak a tizenkét szótagos párosrímelésűek. A két német nyelvű 
Sonnet 8a + 7b + 8a + 7b + 8c + 8c szerkezetű hat-hat sort alkot. 

Buchholtz Györgynek most már szövegében is ismert munkája több tekintetben tanulságos emléke 
az adatokban bővelkedő, de szövegileg kevéssé ismert XVIII. század eleji evangélikus iskolai színját
szásnak. Benne megismerhetjük az oratórium műfajt. Láthatjuk azt is, milyen volt az exercitio ora-
toria. Buchholtz ugyanis felemás drámát adatott elő 1728-ban Késmárkon. Minthogy mind az oratio, 
mind az oratórium ugyanabban a gondolatkörben mozog, a második kiegészíti csupán az elsőt. Olyan 
nevelő írta ezt a munkát, aki lojális volt az uralkodóhoz, egyházához, a városhoz, szívén viselte a 
tanulóifjúság ügyét. Széles tájékozottságú művelt ember volt, akinek az erkölcs mellett a könyvek 
jelentették a legfőbb értéket. Ezek megbecsülését propagálta érdekes drámájával. 

Varga Imre 

1 ' Nympha: 
1. Bücher lehren wohl regieren, 4. Bücher müßen unterweisen 

Bücher zeigen alles an, Unsere Gebrechlichkeit, 
Wie das regiment zu führen, Bücher müßen deutlich weisen 

Bücher deuten alles an. Dieser Welt Vergänglichkeit, 
Wie wir löblich sollen leben, Bücher müßen uns ableiten 
Gott allein die Ehre geben. von den schnöden Eitelkeiten. 

2. Bücher sind der Kirchen Stützen, 5. Bücher warnen und vermahnen 
Lehren Cantzel und Altar, Zeigen uns die Ewigkeit, 

Bücher in der Schulen nützen, Bücher uns den Weg schön bahnen 
Lehren meiden die Gefahr. Zu der Freudens-Seeligkeit; 

Bücher sind die edlen Schätze, Da das Buch des Lebens schreibet 
Dran sich jederman ergötze. Unsere Nahmen einverleibet. 

194 

3. Bücher sind die edlen Gaben, fc 
Dienen allen insgemein, 

Draus man kann erbauung haben 
Und auch allzeit glücklich seyn. 

Bücher sind die edlen Früchte, 
Aller Menschlichen Geschichte. 

12PI. az 5. Musa: „Numen, fons benignitatis,//Scaturigo bonitatis, // Christianos promotores, // 
Gratiosos et Fautores, // Thecae nostrae Dotatores, // Scholae quoque Curatores, // Servet faustos bene-
dictos // A periculis invictos, // Post hanc vitam exanthlatam // Sortem tribuat beatam, // Laetam 
gloriam coelorum, // Vitam plenam gaudiorum // Numen, fons benignitatis, // Scaturigo bonitatis. 



Bethlen Kata Önéletírása és XVIII. századi halotti beszédek 

A Bethlen Kata önéletírását elemző újabb szakirodalom megállapítása szerint a mű két, nagyjából 
jól elhatárolható részre tagolható. Az irodalomtörténeti Kézikönyv „első, visszatekintő" és „második, 
naplószerű" részről beszél.1 A szétválasztás évszámhoz is köthető, a visszaemlékezések után a jelen
idejű keltezést először a 163. fejezetben olvashatjuk: „Az jelen való 1744-dik esztendőben . . ,"2 Nem 
indokolt teh'át az első modern szövegkiadás bevezetőjének bizonytalansága, miszerint: „ . . . az önélet
írás, amelyről máig sem tudni, szerzője mikor í r t a . . . A negyvenes évek sűrű dátumaiból, s az egész mű 
éretten regisztráló hangjából úgy következtethető, hogy Bethlen Kata életének szakaszában 
született".3 Valóban a negyvenes évek egyidejűsége a beszámolás friss követhető az Önéletírás lapjain, 
ezt megelőzi azonban az 1744-ig tartó visszaemlékezés. 

A memoár Bethlen Kata életének három nagy periódusát öleli fel: 
1. első házasságának korszaka: 1717-1722-ig, 
2. második házasságának ideje: 1722-1732-ig, 
3. özvegysége, 1732-től haláláig. 

Ez a három periódus évszám szerint nem esik egybe az Önéletírás kezdetével. Ami ezenkívül esik, pl. a 
gyermekkor, illetve első özvegységének ideje, az csak érintőlegesen szerepel, a visszaemlékezés lapjain. 
Az indíték a megírásra - a vallásban ért sérelem a másvallásúval történt házasság miatt - minden 
szempontot háttérbe szorít, az ezt megelőző időszak éppen csak néhány elkerülhetetlen mondattal 
jelenítődik meg. Ugyanígy nagyon röviden emlékezik meg Bethlen Kata első özvegysége idejéről, 
hiszen „eddig elfolyt életemnek ezen özvegységben való életem legkönnyebb és majd minden kereszt 
nélkül való része volt". (59. fej.) Sokkal nagyobb szeretettel ír szenvedéseiről, az őt meglátogató 
veszedelmekről, mint békés és boldognak mondható életszakaszairól. Az Önéletírás második részében 
nem a visszaemlékező, folyamatosan elbeszélő hang az uralkodó, hanem a napi események meghatá
rozta friss reagálás. Ugyanakkor kellő távlat híján és a hiánytalan beszámolás igényével Bethlen Kata 
dokumentumokat, leveleket, periratokat iktat bele az elbeszélés menetébe. Tehát a negyvenes évek 
közepén kezdődő időszakról nemcsak a beszámoló szubjektív értékeléséből kaphatunk képet, hanem 
alátámasztják ezt a dokumentumok is. 

Az első részben a visszaemlékezés személyes hangját és a megtörtént tényeket eddig még nem 
sikerült szembesíteni. Pedjg érdekes lenne „költészet és valóság" egymás mellé állítása, hiszen Bethlen 
Kata a húsz évvel korábbi eseményekről is olyan elevenséggel számol be, úgy idéz szó szerinti beszél
getéseket, határoz meg helyet és időpontot, hogy memóriáját rendkívülinek kell tartanunk. Hogy 
mégis volt némi segítsége a visszaemlékezésben, ahhoz próbálunk most néhány adalékkal hozzájárulni. 

Az 1732-re teljesen egyedül maradt Bethlen Katát sűrűn látogatta a halál. Négy gyermekét és két 
férjét temette el és siratta meg a kor szokásai szerint.4 Ez azt jelenti, hogy udvari papjaival temetési 
beszédeket íratott és azokat kinyomtatta, megőrizte. Jóllehet könyvtárának jegyzékében ezek a beszé
dek nem szerepelnek, valószínű legszemélyesebb iratai között tartotta őket, hiszen későbbi fellapo
zásuk bizonyítható. Áttanulmányoztuk a fennmaradt beszédeket és összevetettük az Önéletírás meg-

lA magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. KLANICZAY Tibor. Bp. 1964. 393. (A fe
jezetet HOPP Lajos írta.) 

2Bethlen Kata önéletírását a legújabb modern szövegkiadás szerint idézzük: Magyar emlékírók 
16-18. század. Vál. szöveggond, és jegyz. BITSKEY István. Bp. 1982. (Magyar remekírók.) Bethlen 
Kata Önéletírása: 695-890. 

3Bethlen Kata önéletírása. Kiad. és bev. SÜKÖSD Mihály. Bp. 1963. 16. - A keletkezési időpontot 
módosítja WINDISCH Éva a fenti kiadásról írt ismertetésében: ItK 1964. 238. 

4 A szakirodalomban makacsul tartja magát a tévedés, miszerint Bethlen Katának első házasságából 
csupán két gyermeke született. A gyermekkorában meghalt Sámuelről nem tud Sükösd Mihály „leszár
mazási táblája" (i. m. 371.) és Bitskey István jegyzete sem (i. m. 949.). A tévedés forrása RETTEGI 
György hibás adata lehet: R. Gy., Emlékezetre méltó dolgok 1718-1784. Bev. JAKÓ Zsigmond. 
Bukarest, 1970. 85. Haller Sámuelről 1. Bethlen Kata Önéletírása. 28., 54-57. fej. 
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felelő fejezeteivel és ez azt igazolja, hogy Bethlen Kata ezeket a nyomtatványokat hívta segítségül 
emlékezetének felfrissítésére.5 

A Haller-házasságból származó elsó'szülött Sámuel 1720-ban bekövetkezett haláláról és Haller 
László temetéséről ismereteink szerint nem maradt fenn temetési beszéd. (A katolikus Haller László és 
a vele azonos vallású gyermek közös temetésére Bethlen Kata református papjai nem írhattak búcsúz
tatót.) Teleki Józseffel kötött második házasságából 1723-ban született és 1731-ben halt meg 
Zsigmond nevű fia. Temetésén Ajtai Abód Mihály mondott beszédet. Ajtai másfél évig volt udvari pap 
Teleki Józsefnél, majd frankfurti és franekeri egyetemi tanulmányai után 1735 és 1737 között Bethlen 
Kata udvari papja lett. Joggal írhatta róla Bethlen Kata, hogy „tudomány szerető', emellett kegyes 
életet élő ember". (205. fej.) 

Bethlen Kata nagy szeretettel emlékezik vissza Zsigmond nevű fiára, többször kiemelve, hogy 
„ideje felett való szép elmével megáldatott" (92. fej.), „ezen gyermeknek nem idejére való dolgai 
vágynak". (95. fej.) Ajtai Abód Mihály is erről beszélt a búcsúztatóban: 

„ha valaki hallaná-é annak a' Gyermeknek szavait? azt feleüknéki: nem hallok gyermeknek szavait? 
hanem valami száz esztendős embernek szavait hallom".6 

Az „1731-ik esztendőben, kisasszony havának 9-ik napján, tizenhárom napokig tartó vérhasi nyavalya 
által az én szemeimnek egész gyönyörűsége, szívemnek vidámsága, kedves Zsigmondom éntőlem el
vétetek, életének éppen kilenced-fél esztendejében" - írja Bethlen Kata. (96. fej.) Pontos időpontot, 
azonos kifejezéseket olvashatunk a Nádudvari Péter prédikációit összegyűjtő kötet előszavában, 
amelyet Szatmári Pap Zisgmond írt: 

„ . . . először Kis-Aszszony Havának 11-dik Napján, e' mindjárt meg említett drága Kinstset, Nagy
ságod' Szemeinek kívánatos Gyönyörűségét, Uri Házának egész Reménységét, Gróf Teleki 'Sigmond 
Úrfit, Életének Kilentzedik esztendejében . . . elköltöztetvén . . ."7 

Több mint tíz év telt el a temetés óta, Bethlen Kata mégis pontosan idézi a kis Zsigmond utolsó 
szavait: 

„Azután monda: Én felettem prédikációt arról tegyenek: az Úristen az én világosságom s idves-
ségem, s hát kitől féljek? mert ha szintén egyfelől ezer ördög, másfelől tízezer állana is, mégsem 
félnék." (97. fej.) 
Bizonyára segített az emlékezésben Ajtai Mihály búcsúztatója: 

„ . . . a' ki tsuda, mint gyönyörködött a' sz. Könyvnek olvasásának halgatásában, söt másokat-is 
serkengetett, méltán mondotta hát az ö halálos ágyában: Az Ur az én Világosságom és idvességem, hát 
én kitől félnék? Az Ur az én Pásztorom, azért én semmiben meg-nem fogyatkozom. Ha száz ezer 
népek engem környül-vennének-is, tsak az Ur lenne én velem, semmit sem félnék""8 

Ugyanezt olvashatjuk Kováts Mihály „értekeződésében" is: 
„Ha száz ezer népek mind környül vennének-is, tsak az Isten légyen én velem, semmitől nem 

félek."9 

5 Az idézendő temetési beszédek: Világos lampas. Mellyet... Teleki Sigmond . . . édes Szüléinek 
jó-tetszésekböl... el-mondott AJTAI Mihály. 1731. 10 lev. OSzK M. Assz. kvt. 845. - Az Isteni bölts 
igazgatásnak titkos utairol-valo-értekezödés. . . Melyet... Gróf Széki Teleki Sigmond . . . Földbe-való 
takarittatásakor.. . adott KOVATS Mihály. . . 1731. 10 lev. OSzK M. Assz. Kvt. 845. -
SZENTKIRÁLYI György, Zokogó panasz.. . Teleki Gábor és . . . Teleki Klára meghalálozásakor. 
H. k. n. 1732. 10 lev. OSzK M. Assz. Kvt. 845; Hung. o, f. 850h - KOVÁTS Mihály, Hathatos 
fegyver az Isten ostromló seregei ellen... Széki Teleki József... koporsóban való tétetése felett. 
1732. 6 lev. OSzK 800. 267. Tartalmazza Szigeti Gyula István ráéneklését is. 

"AJTAI Mihály, í. m. d4 verso. A puer senex motívumról 1. CURTIUS, Ernst Robert, Europäische 
Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern, 1954.108-112. 

'NÁDUDVARI Péter, Nyoltzvan-négy predikatzioi. Kolosvaratt, Nyomtt. Szathmari Pap Sándor 
által, 1741. Szatmári Pap Zsigmond ajánlólevele Bethlen Katához: § 4. - Szatmári Pap Zsigmond 
ekkor kolozsvári lelkész, Bethlen Kata megbízásából gyűjtötte össze és rendezte sajtó alá a Bethlen
család 1726-ban elhunyt udvari papjának prédikációit. 

8 AJTAI Mihály,í. m. d4 verso. Zsolt. 27.1 . 
'KOVÁTS Mihály, i. m 1731: b3 verso. - Kováts Mihály 1731 és 1733 között Bethlen Kata 

udvari papja Kercesorán és Sorostélyon. 
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Félve Teleki Zsigmond korai halálától, Bethlen Kata ezt írja: 
„ . . . mert akiket az Isten idejek felett való bölcsességgel és kegyességgel felruház, eleve magához 

szokta venni, mint az idején érő gyümölcsöt hamarabb le szokták szakasztani". (95. fej.) 
Kováts Mihály prédikációjában ugyanezzel a képpel élt: 

„Féltetted méltán, mert az elein éró' gyümöltsök tartósok nem szoktanak lenni, láttál pedig ebben 
sok jó meg-ért gyümöltsöket 's virtusokat."1 ° 
Ugyanebben az évben Bethlen Kata másik két gyermekét is elvesztette: 

„ugyanazon 1731. esztendőben, Szent Mihály havának XVII. napján mindketten elhalának. 
Gáborom ebéd eló'tt kilenc és tíz óra között, életének hetedik esztendejében. Klárám délutáni három 
és négy óra között, életének második esztendejében". (100. fej.) 
Szatmári Papp Zsigmondnál ugyanezeket az idó'pontokat olvashatjuk: 

„Sz. Mihály Havának XVI-dik Napján,1' reggeli kilentz és tiz óra között, Gróf Teleki Gábor Úrfit, 
dél után, három és négy óra között, Gróf Teleki Klára Kis-Aszszonyt, amazt Heted-fél, ezt pedig Más 
fél Esztendős korokban, 'e Világból el-költöztetvén . . . ' " 2 

Röviddel ezután Teleki Józsefnek is „egészsége bomlani kezde, és bokros keserűségei miatt szemlá
tomást fogyni" kezde. (101. fej.) Ugyanerről számol be Szatmári Pap Zsigmond is: 

„ . . . e' szertelen Szomorúságok . . . Gróf Széki Teleki Josef Urnák, Édes Atyai Szivét annyira meg-
sebheték.hogy e' miatt mindennap szemlátomást fogydogalna . . ."13 

Szatmári Pap és Bethlen Kata jellemzése Teleki Józsefről szintén hasonlatos. Szatmári Papnál Teleki 
„Vallását 's Hazáját tökéletes szívvel szerető igaz Magyar..."' * Bethlen Kata így összegzi férje eré
nyeit: „egyszóval jólelkű, vallását igazán szerető, jó hazafia volt". (94. fej.) 
Igazán nagy keserűséggel járt hát az 1732-es év, amikor gyermekei után férjét is el kellett temetnie. A 
férjétől és kedves gyermekeitől megfosztott Bethlen Kata árvaságát bibliai képpel teszik szemléletessé a 
halotti búcsúztatók szerzői. Kováts Mihály Hathatós fegyver című temetői búcsúztatójában olvas
hatjuk: 

„Kedves Férjedtől, *s szép Gyermekeidtől kevés idő alatt meg fosztatott nem Naomi, hanem 
súllyos bánatokkal bé-tellyesedett keseredett szivü Mára."1 s 

A beszéddel együtt jelent meg Szigeti Gyula István nagyenyedi teológiai tanár „ráéneklése" is. A 
versezet második részében Bethlen Kata nevében Rachel mondja el siratóját: 

„Naomi lesz, búval nem vesz a' régtől kesergett Mára."16 

Szentkirályi György Teleki Gábor és Teleki Klára felett mondott Zokogó panaszában egy másik 
kedvelt bibliai citátumot is idekapcsol: 

„hogy ez előtt tsak egynéhány hólnapokkal-is magadot Náómi szava szerént, gazdagnak nevez-
heted-vala, de imé az Ur rövid idő alatt tégedet mint szedés után a* szölöt, és takaradás után a' tarlót, 
üressenhagya".17 

Ezek után természetes, hogy ugyanez a kép olvasható az önéletírásban is, bár némileg átalakítva: 
„Már férjemtől és gyermekimtől így megfosztván . . . Náomiból az Isten Marává tett" (105. fej.), 

„az én Istenem úgy hagya, mint a megszedett szőlőben való kunyhót egyedül". (104. fej.) 
Az egyedül maradt nagyasszony ellen feltámadt a rokoni irigykedés. A Teleki-család perlekedő rossz
indulata közben testvére, Bethlen Imre volt a támasza: 

„ki is gyámoltalan özvegységemben minden terhes bajaimban mindvégig mellettem fáradozott, nem 
gondolván semmit ok nélkül való sok megbecsteleníttetésével, énmellettem igaz, ritka példájú atyafi-

1 »KOVÁTS Mihály, /. m. 1731. b4 recto. 
1 1A XVI. vagy XVII. nap az egyik nyomtatványban nyomdahiba lehet, 
1 aSZATMÁRI PAP Zsigmond, L m. §4. 
1 'SZATMÁRI PAP Zsigmond, i. m. §§ , recto. 
1 4 SZATMÁRI PAP Zsigmond, í. m, § 4 recto. 
1 s KOVÁTS Mihály, i. m. 1732. B, verso. 2 Mózes 15. 22-25. 
' 6 SZIGETI Gyula István, L m. G3 re^to. 
17 SZENTKIRÁLYI György, í. m. g4 verso. - Szentkirályi György életrajzi adatai jórészt isme

retlenek, 1737-ig Fogarason Bethlen Kata lelkésze. 
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ságát igen nagymértékben megmutatta; mely hozzám való jó lélekből származott igaz indulatjáért, sok 
fáradságiért, az én Istenem testben s lélekben áldja meg". (108. fej.) 
Nem kétséges, hogy visszaemlékezése papírra vetésekor Bethlen Kata jó szívvel idézte maga elé Bethlen 
Imre segítségét, de az is valószínű, hogy eló'tte volt Szatmári Pap Zsigmond megfogalmazása is: 

„főképpen tsak az egy Méltóságos Gróf Bethleni Bethlen Imre Ur Ö-Nagysága, Nagyságod Kedves 
Testvér Bátyja, vala, a' Ki éjjel nappali fáradtságát nem sajnállván, és a' gonosz nyelveknek ezért reá 
lövellett mérges nyilait semmibe hajtván, mind végig Nagyságod mellett hűségesen állott. Melly 
ö Nagysága tselekedetét az Ur, az Izraelnek Istene jutalmaztassa-meg mind a' két életben".18 

Saját gyermekei elvesztése után Bethlen Kata magához vette bátyja, Bethlen Sámuel árván maradt fiát 
és a kis Sámuelt kilenc évig nevelte és iskoláztatta a nagyenyedi kollégiumban. A tehetséges gyermek 
nagy örömére szolgált, joggal írhatta önéletírásában: 

„én is magamat gyönyörködtethetném véle ily gondolatokkal, hogy ha az Istennek nem tetszett is, 
hogy én a magam gyermekeiben gyönyörködhessem ennyiben, hogy magam igaz hitemben, vallá
somban nevelhessem: ihol ebben az Isten bővségesen kipótolta". (205. fej.) 
A gyermek betegségét hozó hírt nehéz szívvel fogadja, mert saját gyengesége nem engedte, hogy utolsó 
napjaiban, betegágyánál vele legyen. Most is az vigasztalta, ami saját gyermekei halálakor: 

„felfohászkodtam iránta az Istenhez, hogy ő felsége vegye magához tisztán, és ne engedje e világtól 
megfertőztetni". (206. fej.) 
Bethlen Kata gondolatainak, a kis Sámuellel való törődésének jó ismerője volt Borosnyai Nagy 
Zsigmond nagyenyedi teológiai tanár. Bethlen Sámuel felett mondott halotti prédikációjából az ön
életírás is idéz, bár a szerző megnevezése nélkül. Borosnyai Nagy így számol be a gyermek és nevelő
anyja kapcsolatáról: 

„e* drága kedvedet keresett Samueled nem tsak el-mult, hanem betegségében hozzá nem láthattál. 
Jó Doctorokkal nem orvosoltathatád; söt mostan-is utolsó Tisztességet néki nem tehettél, és igy az Ur 
egyik Bánatodra más bánatot adott, mellyért méltán el-mondhatod; Jaj nékem! mert ugy maradék 
Férjem, Gyermekim, Atyámfiai nélkül, mint a' meg-szedett Szölö, mint a takarodás után a' tarló. 
Nállad vagyon Mélt. Gróf Aszszony a' vigasztalás, és én nem vigasztalhatlak, hanem azzal, a' mit 
Tölled hallottam 's tanultam, hogy t. i. e' mostani meg-veszett erköltsü Világban jobb az Atyáknak 's 
Anyáknak Gyermekeiket el-temetni szemek előtt, mig e' Világtól meg-motskoItatnának".1' 

Mint példáinkból kiderült, szoros összefüggés van Bethlen Kata önéletírása és a környezetében 
keletkezett halotti beszédek (könyvelőszó) között. Néhol szövegszerű az egyezés, máshol témája, a 
megfogalmazás hangulati tartalma tételezi fel az átvételt. Nem elhanyagolandó szempont az sem, hogy 
a „forráshasználatot" éppen ott mutattuk ki, ahol a legszemélyesebb hangütés, keserűség, fájdalom az 
alaptónus. Ennek ismeretében talán nem nagy merészség feltételezni, hogy a kevésbé személyes meg
nyilatkozásoknak, a több tárgyilagosságot és tárgyi dokumentumot igénylő eseményeknek is van 
rejtett forrásuk. Csak keresni kell! 

Németh S. Katalin 

Horváth Ádám és Andrád Sámuel 

A Magyar Müsa 1787. évi március 24-i számában jelent meg „T. Horváth Ádám Ur Tudósítása" 
címmel a Hunniás ismertetése, amelyben a szerző 17 versszakból álló szemelvényt is közöl Hunyadi 
Jánosról szóló művéből. Ennek olvasása nyomán írt lelkes verset „A + + S + + +„ [Andrád Sámuel], 
a Bécsben élő neves orvos, aki irodalmi érdeklődéséről is híressé vált. A lap május 26-i számába, mint 
„a Hunniás Szerzőjének esmeretlen, de igen jó akaró szolgája". Irta „Betsben Májusnak Közepén 
1787-ben. Amikor a ditsősséges Munka éppen most vagyon a Bétsi Cenzúrán," A 10 versszakból álló 
költemény 12 szótagú sorokban, négyes rímekkel zengi a Hunniás dicséretét, hosszú időre és sokak 
számára megadva a művel és szerzőjével szemben a feltétlen elismerés hangját. Idézzük a legjellemzőbb 
sorokat: 

18 SZATMÁRI PAP Zsigmond, L m. §§ t recto. 
1 »BOROSNYAI NAGY Zsigmond, i. m. 17-18. 
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A Görög Nemzetnek Hómérus Iliást, 
Virgilius ira Rómának Aeneast, 
A Frantzia Voltér Parisnak Henriást, 
Szerze a Magyarnak Horváth -is Hunniást. 

Számtalan Achillest szült mindég Nemzetünk, 
Nagy Ulysseseket Hazánkban lelhetünk, 
De tudós Hómérust nem igen szerezhetünk, 
Sok Hérost Hómérus nélkül temettetünk. (1-2. vszk.) 

örvendek, meg-vallom a Magyar Hazának, 
Melly eddig, és most-is nyila Bellónának, 
Hogy nem tsak a kardnak, hanem a pennának 
Végit-is meg-fogta, s szolgál Minervának. (5. vszk.) 

így kezdődött Andrád Sámuel és Horváth Ádám barátkozása. Mikor és hol ismerkedtek meg szemé
lyesen? Erről nincs feljegyzés, de kettőjük kapcsolatának írott emlékei fennmaradtak a HOLMI I. 
kéziratos kötetben, Horváth sajátkezű másolatában 1788 nyaráról.1 Andrád ekkor Füreden időzött, s 
Bécs után élvezte a csendet, a szabad természetet, a savanyú vizet, s örömmel szedegette a gyümölcsöt 
a fáról. Verseket váltottak egymással július 5-e és 8-a között. A versengésben Horváth lett a „győztes" 
három versének tüneményes gyorsasággal papírra vetett 400 körüli sorával. Rögtönzései megjelentek 
nyomtatásban a HOLMI-II-ben (Győr, 1793) a XV., XVI. és XVII. szám alatt. Andrád három válasz
versében „csak" 176 sorra futotta. Ezek máig kéziratban maradtak. Ha nemcsak „rőfre" mérjük a 
verselést, hanem tartalmát és formai megoldását, nyelvezetét is nézzük, akkor is a földmérő poéta 
Horváth vezet gyakorlott tollával „Hippokrátes unokája" előtt. 

A verselést Andrád, - a címben: „anagram: Dandár" - indította el azzal, hogy Horváthnak „pró
bára materiát adott". Az első Horváth vers „A Természet deréksége" címet viseli s a Balaton vidékének 
természetes szépségét veti össze a bécsi parkok mesterkéltségével. 

Lám! hogy Béts-is talál olly gazdag létére, 
Ha kijön e pusztás Ország térségére, 
Eleget; a mivel szemeit kedvére 
Hizlalhatta - Hazánk ditsőitésére. 

Ott a bőlts mesterség tsinál sok remeket, 
Majmolván ama szép természetieket; 
Itt látsz minden térenn ollyan Ánglus kerteket, 
Mellyek fellyűl múlják az erőltetetteket. 

Ott a Kertész, kertjét részekre szakgatja; 
S az osztott részt újabb részre osztogatja; 
Itt ollyan osztályt tett a Természet Atyja, 
Hogy az, tsak emennek festett ábrázatja. 

Ott fel-felé szökő vizeket tsinálnak; 
Mellyek itt minékünk önként folydogálnak, 
Ott erő kell ama fel-szökő viz szálnak, 
Itt azok kereket s malmot taszigálnak. 

1 HORVÁTH Ádám, Holmi I-II. kéziratos kötetek:MTA Kézirattári, köt. VegyesT 14. sz. - II. 
köt. Történelmi Napló 2° 2. sz. 
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Ott kézzel tsinálnak halas-tó formákat, 
Itten a természet tsinált tsatornákat; 
Mellyek úgy meg-töltik e nagy viz-tanyákat, 
Hogy el-hordozhatnak tengeri gályákat. 

Horváth előbb „Tapolcza-Fő" bőven áradó vizét és malmát írja le, majd lelkesen ecseteli a Balaton 
szépségét, melynek partján „nagy és kies hegyek" emelkednek, s „Minden-felől Partját tornyok ékesi-
tik." 

Hol fél, hol egy mért-főid egész szélessége, 
Tizenkettő Foktól Hidvégig a vége. 
Olly nagy néha-néha dühössége, 
Hogy egész hegyeket hömpölyget térsége. 

A képből nem maradhat el „Tihan" sem „a hol Atila (!) várai Épült egy meredek hegy órozat-
jára; / Földből van sántzolva régiek módjára," ahol az „Ekhó" „Megfelel s küszködik a jó nyers nyel
vekkel . .." s 

Mellynek a halas-tó vagyon közepében/ 
M\ilató hely Tihan, s ennek ellenében 
Vadas kert van Somogy zöldes erdejében, 
S más felől gyümőltsös - Füred mellyékében. 

Füred nevezetességei a „Bérezek", sok „gyönyörű gyümöltsösi", mellyek „Tán a kies Éden kertnek 
sem engednek." Andrád felment a „Szent Tamás halmára", ahol a hegy csúcsáról „öt-hat Vármegyé
nek be-Iát határára". 

Itt látott egy kertet, melly épült kerekenn, 
Leg-jobb szőlő termő e magas hegyekenn; 
Bámult a szép fejér tseresznye szentekenn, 
S az egy-egy hüvelyknyi ért Spanyol meggyekenn. 

S mivel sánta lábát bottal támogatta, 
Ez hegy a Parnasszust eszébe juttatta; 
Talált-is Pegazus helyett, tsak bírhatta; 
A mi fáradttságát meg-jutalmaztatta. 

Úgy jól lakott meggyel s fejér tseresznyével, 
Hogy alig bírhatott le-menve terhével, 
Míg utóbb a kies völgyre le-mentével 
Lágyítja dagállyt savanyú kút4ével. 

Horváth bécsi barátja szórakoztatására szól még a füredi „tsergedező víz-erek" és patakokról, s a 
benne élő „sok ezer" rákról, „Mellyeket nád tűznél" fognak éjjel: 

Szép világosítást tsinálnak ezeknek 
Formájok éjtszaka a jövevényeknek; 
Mikor a partokonn sok szövétnekeknek 
Égését mutatják viz-szint a szemeknek. 

A július 5-én kelt versre „6a Julii Andrád Ur ezt felelte" - olvassuk cím helyett a HOLMI I. Kézi
ratban (239-241.1.) a bécsi orvos 11 versszakos sorai felett. Idézzük belőle a 6 utolsót: 
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Füredre érkezvén a Balaton mellé 
Mellette sántulván alá és fel felé, 
Láttam nagy habjait, néztem reá s belé 
Természet a szemem mindenütt el télé. 

Azután mint Dávid vetem a hegyekre, 
Kivált a Füredi nagySpanyol megyékre, 
Rá emlékezem én mig élek ezekre 
Az áldott, nekem Orvosos Kezekre. 

Van itt a többek közt a Tamás tetején, 
Mellyen úgy bámultam mint Tapolcza fején 
Egy fa kinél édesb nints sem Éden helyén, 
Sem az Elizium kiessebb mezején. 

Fehér tseresznyét hoz ez az élet fája 
Repül a madár is s hál sereggel rája,. 
Jó szívvel sántálok magam is alája 
Nagy Hippokratesnek kisebb unokája. 

Mind én mind a madár meg látjuk messzérűl 
Ezt a fát a róla függő nád mézzérűl, 
Hihetetlen Tamás a ki mint én erőt 
írok, el nem hiszi a Tamás hegyéről. 

Indiákonn nádban terem az édes méz 
Itt fába oltotta ezt egy orvosi kéz, 
Arannyal egybe folyt a Korinthusi réz, 
Természettel egy hát itt az emberi ész. 

Horváth még aznap, július 6-án válaszolt. Dicséri barátját: „A mit Füredi pennával ír, olly igen 
szép." 

Csudáltad a Természetet a Tapolcza vizében, 
Gyönyörködtél a Balaton Magyarok Tengerében: 

Dávidként a nagy hegyekre fel-vetetted szemedet, 
Mellyeknek partjai közzé e nagy Tó kerekedett. -

Méltánn-is; mert a Természet sok ezer ajándéki, 
Mellyekkel itten gazdagok ez bővségnek hajléki, 

Az elme gondolat]ait gyors szárnyakonn ragadják; 
Még-is a Bólts Természetet ki-tanúlni nem hagyják: 

Hanem míg magát futtatva a serény ész dolgozik, 
Utoljára a visgálás bámulássá változik. 

Füred dicsérete ezután még lelkesebb lesz, a „visgálás" itt már valóban „bámulássá változik": 

Nem tsuda hát, ha e térre annyi számmal jöttének 
Lakni, mint egy Anglus kertbe ama költött Istenek. 

Mert talál erdőt Szüvanus; talál gyönyörűséget, 
Talál - mert ritka találni illy kies erdőséget 

Mint itt; találhat Czéres-is ollyat a mit tsudáljon, 
Hogy a főid kő-göröngyökkel rakva vagyon e tályonn, 

Még-is a Czéres Leánya arathat ollyan kévét, 
Mint ott, a hol a Csalló-köz majmol arany kert mivét. 
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Pallas, ha táborozni kell, talál ollyan térséget, 
A hol szint-úgy tsúfoIhatja távoly az ellenséget, 

Mint a Szűz Komárom Vára a Csalló-köz órában, 
Mert lehet itt-is a vizet venni olly tsatornában: 

Mellyel ha öszve ragasztják a nagy Tó két szegletjét, 
Egész szigetté tehetik a Tihan fél szigetjét. 

Ott a meredek bérczekből készült sánczok állanak; 
Lehetetlen, hogy illyeket mesterséggel rakjanak. 

Minerva, ha tanulni kell s a Másakkal tartani, 
Tudhat e kies helyeken olly szállást választani: 

Mellynél a Parnasszus hegye ha kiesebb lehetett, 
Van itt, a mivel a Görög talám nem kérkedhetett. 

Ott a Pegazus forrása észt adott Orfeusnak, 
Itt a borral tele pincze erőt ád Enniusnak; 

Hogy Pallás tiszteletére erőssebb hangot adjon; 
Kérd-meg bár a Poétákat hogy el-melyik-maradjon. 

A szárnyas-ló-rügta viz-é? vagy az ember kapálta? 
A vagy tsak ezt a száj ize édesebbnek találta. 

De ha kell Pegazus kútja, itt van a savanyú kút, 
Csak-hogy itt alá felé megy, ott fel-felé ment az út. 

Ennek van ollyan bámulást inditó természete. 
Hogy amaz, mikor fakadt is, ennél jobb nem lehete. 

Kívánód még, hogy irjam-le a Balatoni rákot, 
De félek, hogy meg-bántanék sok piperes Nimfákat; 

Azt pedig én Diánának még akkor meg-ígértem, 
Mikor tőle hajdan egy szép s Szűz Feleséget kértem; 

Hogy én örökké maradok Asszonyok Szószóllója; 
Vajha itt-is Orfeusnak ne lenne marczangója! 

Horváth nemcsak dicséri, hanem erősen bírálja is a „Savanyú-viz" körül történteket, mert „né-
mellyek a nyereséggel otsmányúl vissza élnek". „Ez természet ajándékát haszonra sütik-főzik, j A 
mellyel a természetet erőltetve kettőzik." „Kurusolt meleg-erdőket készitgetvén a testnek / Galé-
nusszal gazdagodnak s hasznot magoknak tesznek." „De már, hogy a meleg, erőt ád-é ezen vizek
nek? I Azt fenn hagyom az Orvosi Tudományban bőltseknek." 

Nem tudom - látom e víznek gyönyörű s hasznos voltát, 
Én-is tehát elő veszem amaz Dandár [Andrád] danoltát: 

Hogy szép Füred s a természet itt ugyan megmutatta, 
Hogy ő a mesterségeket felesleg meg-haladta. 

,Andrúd Ur felel 7a Julii 1788. ezekkel. (HOLMI-I Kézirat 245-247.1.)" - A bécsi jó akaratú 
barát" elámul a füredi poéta tollának frisseségén: ,A te fejed Tapolcza fő, az eszed mélly Balaton" — 
így kezdi versét, utalva a korábban már említett tapolcai forrás bő áradására, erejére, mellyel malmot 
hajt. „Két holnapok alatt irtod Magyar Hunniásodat" - írja később s találó hasonlattal él: „belűled a 
nagy észbal nem pedig tsak a szókbúi / Álló versek ügy jönnek ki mint a hálók a Pókbúi." 

Tegnapi nap verseimet be vivéd a szöllöbűl 
A faluba, mellyek jöttek egy beteges rossz főbűl, 

Hét óra volt estve felé mikor vitted azokat, 
És kilenczig választ kűldél nekem 80 párokat. 

Honnan vetted a Lelkedet Pithagorás tudhatja, 
Avagy Apolló a Poéták Istene és bólts Attya. 
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A vers „neked Pegazuson nyargalva jő seregenként..." hasonlat is találó Horváth sokak által megcso
dált verselő készségére. Andrád ezúttal utánozza füredi barátja kedvelt 8 + 7 szótagból álló verssorait, 
s nem ment könnyen neki. „A tizenöt markot még is ki üté nagy bajosan / Ez néhány versem ámbár 
nem felette okosan." Ekkoriban már többen bírálták Horváthot 15 szótagú verssoraiért, melyet kez
dett mérték nélkül használni, mintegy elkényelmesedve benne. Barátja itt is megemlíti: 

Illyen forma versedet olvasták minapába 
Királyunknak lak helyébe hires Bétsnek várába 

Sajnálták hogy miért írtad tizenöt szilabával 
És miért nem ugrottak mint a magyar két lábával. 

De azt meg nem gondolhattuk hogy a ki szép hintóban 
Jár, nem ugrik, hanem megyén lassan, lassan valóban. 

Négy kerekenn; és a ki igy járhat az a gyalognál 
Elébb való, mint az Isten a ditsó' Angyaloknál. 

Ilyen könnyed tréfálkozással intézi el Andrád, a verselő' orvos azt az akkoriban sokak által vitatott 
verstani kérdést: jogosult-e még a négyes rím használata a régiek mintájára? „Sok Horváthnak a ko
szorú mellyet raktál fejére" — így kezdődik a még aznap (júl. 7-én) megírt 42 soros válasz-vers. Andrád 
szerint füredi poéta barátja „Ovidiust [Názó] fellyűl múlta . . ." Erre utalnak a következő sorok: 

Hogy valaki meg-haladja Názót, nem lehetetlen; 
De hogy valaki magának nagynak tessen, illetlen. -

Sőt talán én-is vétkezem, mikor a természetet 
Csudáltam, mert inkább áztat a kitől teremtetett 

E nagy minden; méltó jussal kelle vala tsudálnon, 
És egy játzi Poétából Istenes Pappá válnom. 

Füred dicsérete ezzel véget ér. A .játzi" kedvvel folytatott baráti levelezés komollyá válik, témát s 
hangnemet vált. „Próbáljuk a természetnek meg-adott ditséretet jIstennek adni. .." - jelzi a célt, a 
pantheista szemlélet versbe foglalását. „Szűnj meg Lelkem/ a Természet derekségét tsudálni, /Mellyet 
nap-kelet s enyészet meg-nem-szűnt prédikálni' — kezdete egy önálló versnek, amit nem is közöl to
vább a HOLMI-II. kötetében, hanem jelzi: „Ez az ének, melly itt következne, már által vagyon téve, 
egy Nyári Éjtszaka nevezetű munkátskámba; melly mivel elébb láthat világot mint ez; azért itt vele 
sort nem szaporítok." Valóban, a szórakoztatva oktató csillagászati vers, a ,JLeg-Rövidebb Nyári Éjt
szaka . .." már 1791-ben megjelent Pozsonyban, míg az Andrádhoz írott verses leveleket is tartalmazó 
HOLMI-II. kötet csak 1793-ban. A csillagokat figyelő poéta hajnalban „Mikor a néma setétség tsirkázó 
sugárokkalI Oszlik...", amikor csordultig telt a fenséges égbolt csillagvilágának csodálatával, akkor 
zendít rá egy régi latin ének dallamára költött dalára. Hosszan elmélkedő tartalmát ő maga fejezte ki 
legtalálóbban, amikor az ötödfélszáz énekekbe „Az Isten:- természet' címmel helyezte el. (413. sz.) 

Andrád Sámuel hasonló szellemben fogalmazta július 8-án kelt válaszát: „A Teremtői munkáiból 
esmérd meg és magasztald j s a természet bőlts rendiből Istennek tsak Őtet vald" — kezdettel. (Holmi-I. 
kézirat 250.1.) 46 soros verse jórészt az univerzum látható részének leírásából áll. 

Andrád és Horváth, az orvos - és a földmérő — poéta verses vetélkedése rövid volt, mindössze négy 
napra terjedt. Miért szűnt meg ily hamar? Talán az akkor már Szántódon gazdálkodó Horváthot hívta 
a Balaton túlsó partján „Céres mezeje" „Titirus nyájja"? Vagy a bécsi orvost szólította hivatásával 
járó kötelezettsége? Több írott emlék nem került elő kettőjük kapcsolatáról, de az lehetséges, hogy 
továbbra is leveleztek egymással. Horváth Ádám ugyanis 1790-ben a Holmi-II.Kt. 2.oldalán feljegyezte 
levelező társainak nevét és címét. Ezek között ott találjvk: „Andrád Sámuel, Medicináé Candidatus"-t 
is, „ Viennensis, am alter Grund in der Schlőssl Gasse No 170." 
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Madách Imre és Bérczy Károly 

Bérczy Károly nem tartozott a magános lázadók, a dacosan félrevonuló egyéniségek közé. Mindig 
barátokkal együtt küzdött, mindig beletartozott valamilyen írói körbe. Az idősebb írónemzedék tagjai 
meglátták benne a szorgalmas, igyekvő ifjút, aki elég tehetséges és művelt ahhoz, hogy támogassák. A 
kor szelleméből következett, hogy a „befutottak" nem irigykedtek a szárnypróbalgátokra. „Mint 
ahogy a madár az anyai szárnyak alatt születik, úgy az író is az öregek szeretetében izmosodott. A 
nagyok és a tekintélyesek nem zárkóztak el a kezdők és a névtelenek elől. A fiatal írót felkarolták, 
gyámolítottak, tehetsége, munkája iránt érdeklődést tanúsítottak. Az irodalomtörténet gyönyörű pél
dáit mutatja jó lelkűknek, miként növelték e nagy alakok az ő versenytársaikat."1 

Ezért fogadták szívesen a korabeli lapokban is a fiatal költő írásait (Koszorú, Rajzolatok, Pesti 
Divatlap, Honművész, Honderű. Életképek stb.j. A kortárs nemzedék egyéniségéért szereti, vonzó, 
lelkesedő, vidám természetéért. A „szent hevület", no meg a közös írósors hozza össze a Pilvax
kávéház fehér asztalainál a későbbi „Tizek" tagjaival. Barátai közé tartoznak: Tompa, Jókai, Lauka, 
Obernyik, Lisznyay és főként Pákh Albert. Jókai és Tompa 1849 után is kapcsolatban maradnak vele, 
sokszor emlegeti őket leveleiben, Pákh Albert pedig szerkesztőtársa lesz majd. Ifjúkori barátai között 
emlegethetjük még Zichy Antalt, Szontágh Pált és elsősorban Madách Imrét. 

Madáchcsal a harmincas évek végén kötött szorosabb barátságot, Lónyay Menyhértnél találkoztak 
több ízben. Ahogyan Madách Imre és Lónyay Menyhért fennmaradt levelezéséből (1838-1844) meg
tudjuk, Lónyayék Pesten az Egyetem utcában laktak. Náluk jöttek össze az egyetemisták, és szerkesz
tettek egy alkalmi folyóiratot is,Mixtúra címen.2 

Arany László emlékbeszédében azt mondja, hogy Bérczy is tagja volt a Lónyay Menyhért-féle kör
nek, mely a harmincas évek végén alakult. Ezt cáfolja Paulovics István Bérczyről írt tanulmányában, 
két bizonyítékot hoz fel állítása mellett. Az egyik - Palágyi Menyhért: Madách élete és költészete 
(Budapest, 1900.) című munkája, amelyben Palágyi említi a Lónyay-kört, de Bérczyt nem emlegeti, a 
másik bizonyítékot maga Bérczy adja a Madách Imre emlékezetére tartott búcsúztatójában, amikora 
Lónyay-kört kívülállóként emlegeti: „Pesten, barátjánál Lónyay Menyhértnél, többen kis irodalmi kört 
alakítottak, hol a névtelen versek részrehajlatlan bírálat alá estek. Hozzám is hozott egy párt, saját
jai t . . . s kért, mondanék munkáiról legőszintébb és legszigorúbb véleményt. Tekintély lehettem 
előtte, mert néhány versem és beszélyem jelent már meg ekkor a Rajzolatokban és a Regélőben"* 

A Lónyay-féle kis irodalmi-körnek ténylegesen nem volt tehát tagja, de szívesen járt közéjük, és 
szívesen mondott véleményt Madách Imre első verseiről is. Barátságuknak nemcsak kölcsönös rokon
szenv, hanem sok hasonló jellemvonás is oka lehetett. Bérczy derűs külseje mögött mély érzések, rend
kívüli érzékenység rejtőzött. Igazi énjét csak ritkán tárta fel barátai előtt, akárcsak Madách Imre. 
Madách érzékenységét bizonyítják az 1840. január-februárban Lónyay Menyhérthez írt vallomásszerű 
levelei, melyekben sértett írói önérzetéről szól; ugyanis egymás műveiről, melyeket a „mindenfélét 
közlő" Mixtúrába írtak, kritikát mondtak, a szigorú bírálatot azonban nehezen viselték el.4 

Szentimentális magatartásuk származhat hasonló neveltetési körülményeikből. ,3érczy János, 
Nógrád megye főorvosa, fiát éppoly gonddal nevelteti, mint a két előnévvel is büszkélkedő sztregovai 
földbirtokos-asszony, özv. Madách Imréné",s aki azonban erősen korlátozta is fiát önálló akaratának 
érvényesítésében. Bérczy János amellett, hogy tudós orvos, verseket is ír, Bérczy Károly gyermekkorát 
egészen 12 éves koráig a szülői házban töltötte, ahol apjától örökbe kapta a tudományok és az iroda
lom szeretetét, anyjától pedig mély érzékenységét. 

1 MIKSZÁTH Kálmán, Jókai élete és kora I. 107. 
*Vö.: GYÖRFFY Miklós,Madách Imre kiadatlan levelei. It 1959. 70. 
3 BÉRCZY Károly, Madách Imre emlékezete. A Kisfaludy Társaság Évlapjai, U.f. III. köt. 1865/66, 

1866/67. 200. 
4 GYÖRFFY M., Madách Imre kiadatlan levelei (17., 18. levél), Vö,: KÓNYI Manó, Gróf Lónyay 

Menyhért önéletrajzi töredéke. Budapesti Szemle, 1885. XLII. kötet 352. 
SKERÉNYI Ferenc, Tűnődés Bérczy Károlyról. Irodalmi Szemle 1971.742. 
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A két fiatal íróra jellemző hasonló emberi magatartást azonban inkább a kor szelleme sugallja -
melynek hű tükre Eötvös: Karthausqa, „a század életírása és a társadalom jajkiáltása". Madáchot és 
Bérczyt azonban nemcsak nemzedékük byronias spleenje jellemzi, mindketten igen fiatalon a gyakor
lati tevékenységben, az eszmelkedesben találják meg igazi énjüket, s vallják Eötvös álmát: „a nevelés 
gyógymódjával épülhet föl e század". 

Rajongó eszméik, liberális szemléletük azonos forrásokból táplálkoznak. A francia liberalizmus 
tételeit szinte vallásos áhítattal akarják szolgálni és megvalósítani, meggyőződésük, hogy időszerű az 
ember lényegének újraformálása: az alapvető emberi jogok és szabadság mindenkit megilletnek.6 (Igaz, 
Madách már kezdetben is sötétebben szemléli a világot, mely nem siet megvalósítani ezeket a csodála
tos ideákat. . . , ő „a nagy kérdezők és nyugtalan tépelődök" közül való.) Bérczy is, Madách is jogot 
tanulnak, részt vesznek a megyei közéletben, Bérczy Széchenyi mellett, majd Petőfiékhez csatlakozva, 
Madách Eötvös centralista körével rokonszenvezve, majd a radikális liberalizmus híveként. 

írói hivatástudatuk is a fentebb említett „korhatások" alapján alakul ki. Bérczy lírai hitvallása 
mindkettőjük ars-poeticáját fémjelzi: 

„Légy ember s honfi. Hőn szeresd a hont, 
Tégy, munkálj érte csüggedetlenül."7 

Bérczy is, Madách is a lírával kísérleteznek előbb. Korai verseik szentimentális epigon versek, nem 
tanúskodnak kiforrott egyéniségről, csupán érzékeny, fogékony lélekről. 

Nézzünk egy Madách versrészietet, mely a Honművészben is megjelent, 1839. december 26-án. 

Egy anya, gyermeke sírfán 

... „Egyetlen egy hívem 
A visszhang szelleme, 
Ez érti, mit nem ért 
Sok ember érzete. 

A kő viszont adá 
Borús keservemet, 
S az emberek között 
Lágy szivre nem lelek .. ."8 

Bérczy 1837-től kezd verselgetni, a Rajzolatok 1838/39-es évfolyamában 12 verse jelenik meg. Madách 
soraival Tanács című versének részletei szembeötlő hasonlóságot mutatnak: 

„Ha nincsen akihez 
Kebled lekötve van, 
S magányban erezed 
A sújtó szív vihart, 

Találj magadnak egy 
Hű s résztvevő kebelt. 
Ki egyaránt emel 
Veled minden tehert.. .*" 

6Vö.: BÁRÁNYI Imre, Madách költői indulásának előzményei. Madách-tanulmányok. Bp. 1978. 
233-235. 

'BÉRCZY Károly, Gróf Keglevich Bélának 1849. március. írói Hagyaték, III. füzet, Salgótarján, 
Nógrád megyei Múzeumok Igazgatósága. 

•idézi GYÖRFFY Miklós,Madách Imre kiadatlan levelei, 7. levél 
»BÉRCZY Károly, Tanács. Rajzolatok, 1838. 19. sz. 145. 
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íme a divatos „precieux" stílus, az idézett versrészletek finomkodasaban az érzések természetessége 
eltűnik, helyet ad az affektált, hamis hangnak. A tipikus fordulatokkal túldíszített versekben nem 
tudnak a mesterkélten választékos stílustól szabadulni, a tartalom nélküli forma csak megmosolyogni 
való „játékká" lesz - „a kebel - emel - egyaránt - teher". 

Bérczy kezdetben hű követője ennek az élettelen költészetnek, főleg Bajzát utánozza, de Madách 
versei sem mutatnak egyéni hangvételt. Madách költeményei a Honművész 1840-es évfolyamában 
jelentek meg legnagyobb számban, és ugyanez a kötet közöl Bérczytől is négy verset. 

Érdekesek még a verscikluscím- és hangulathasonlóságok. Pl. Madách: Lant-virágok (ciklus kézira
tos füzetben), Vadrózsák (ciklus Fráter Erzsinek) vagy Bérczy Károly: Bú-hangok, Vadrózsák, 
őszi-rózsák stb.1 ° Kerényi Ferenc figyelmeztet arra, hogy Bérczy ciklusalkotása nem következetes, „a 
költemények tulajdonképpen variációk egy témára, a boldogtalan szerelem szentimentális ábrázolására, 
sem érzelmi, sem tartalmi összefüggés, fokozás vagy tudatos ellenpontozás nyomai nem vehetők 
észre".1' A Bú-hangok így egy elhagyott ifjú általános panaszai, a magányos fájdalom kesergése, fájó 
borongás, halálvágy. 

„És nincs többé reményem, 
Nincs semmim itt alant, 
Kettő maradt hívem csak: 
Keservem és a lant." 

Vagy. 

Ne kérdezz, miért van arcomon ború? 
Ne kérdezz, lelkem mért olly szomorú? 
Elmondanám, de nincsen arra szó, 
Fájdalmam szóval el nem mondható!"12 

Ennyi túláradó fájdalom, visszafojtott bú, végzettől való félelem a 21 éves költő ajkáról, csak a kor 
szentimentális divatjának ismeretében magyarázható: sírni - a sírásért, szenvedni - a szenvedésért, 
meghalni a szerelemért - valódi szerelem nélkül. 

Madách Lónyay Etelka iránt érzett vonzódása sem igazi szerelem még, inkább valami 
kimondhatatlan vágyódás a „nagy élmény" után. „Ezen érzet nem szerelem, oh nem, ezt oly kevés 
ember érzi, hogy annak mondani nem lehet, ez őrült imádság - ez nagyobb mint halandó elbírhat, én 
alatta megtörök. - Nem álhatók, nem örülhetek, nem beszélhetek, gondolkozhatok, írhatok semmit, 
ö véghetetlen, mint az Isten és örök hatalma egészen elfoglal és én istenemre oly igen, igen rosszul 
vagyok . . ,'M 3 Az idézett levélrészlet vallomása akár a szerelmi versciklus bármelyik darabja lehetne, 
„variáció egy témára". 

Költészetükben fordulat az 1840-es évek közepén jelentkezik, az írói hivatástudat ekkor mélyül el 
igazán, és ez egyáltalán nem nevezhető véletlennek. Következik a korszellem és az élő irodalom 
rendkívüli hatásából - hangsúlyozza Bárányi Imre is A fiatal Madách gondolatvilága című 
könyvében.1 4 A világ folyása - a lét problémái, a szabadság és egyenlőség eszméi, majd a haza sorsa és 

l 0Pl. MADÁCH Imre, Lant-virágok (ciklus kéziratos füzetben), említi Györffy Miklós: Madách 
kiadatlan levelei, 1959. 101., Vadrózsák-ciklm Fráter Erzsinek, említi KISS Aurél, A lírikus Madách. 
Madách-tanulmányok Bp. 1978. 256. BÉRCZY Károly, Bú-hangok, Őszi-rózsák. 1842. írói Hagyaték, 
Nógrád megyei Múzeumok Igazgatósága. Kéziratos versek II. füzet. 

1 * Kerényi Ferenc: Bérczy Károly írói hagyatéka. It 1971. III. 1. sz. 673. 
1 21. m. BÉRCZY Károly, Bú-hangok. 
13Részlet Madách Imre Lónyay Menyhérthez írt 1840-es leveléből. Idézi GYÖRFFY Miklós, 

Madách kiadatlan levelei 20. levél. 87. 
14Vö.: BÁRÁNYI Imre, A fiatal Madách gondolatvilága. (Madách és az Athenaeum.) It Füz. 42. 

1963.14^16. 
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a nemzeti függetlenség lesznek költészetük legfontosabb témái.1 s Bérczy inspirálója Vörösmarty, majd 
Petőfi, lírája 1846-tól tartalmi és formai szempontból is gazdagabb, csiszoltabb, egyénibb. Ezt 
bizonyítja az is, hogy verseit most már jobbára az Életképek közli (Ladár Iván álnéven), amely a kor 
legszínvonalasabb irodalmi divatlapja.16 Madách lírájában is kimutatható Vörösmarty romantikájának 
hatása, a negyvenes évek második felében pedig e romantika, éppúgy mint BérczynéL népies elemekkel 
bó'vül. Igaz, Madách versei ekkor már nem jelennek meg (Kiss Aurél szerint csupán 10 versét 
publikálták), csak élete végén készül majd költeményei kiadására, melyeket tematikus rendszer szerint 
csoportosított, érzelmi és hangulati egységeket kialakítva. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy Bérczy 
lírájának 1849-ig tartó időszakát is csak az író hagyatékából tekinthetjük át legvilágosabban, amely 
számos kiadatlan művet tartalmaz, négy füzetben. Egyes versek ekkor is érzelmi-hangulati 
rokonságot (elégikus hangnem, a boldogság utáni vágyódás, a természet panteisztikus szemlélete) 
mutatnak. 

„János hegyén, a csendes nyári eotre 
Emlékszel-e kedves leányka még? 
A völgybe szállt búcsúzva a piros nap 
És olly közel volt hozzánk a nagy ég. 
S eljött az alkony röpködő homálya 
De lelkem éjén új nap kelt vala. 
Ki mondja oh meg: ez a boldogságnak 
Vagy új keservnek volt-e hajnala? M17 

Bérczyt a meditáció csendes szomorúsága jellemzi, a tragikus kérdésfelvetést csak érinti. Madachnál a 
képalkotás modernebb, a fájdalom erősebb, a tragikus életérzés összetettebb. 

/ 
„Vad öröm volt, amit eddig eltem, 
Kábulás és mámor, semmi más; 
Mintha bánatunkat hogy feledjük, 
Részegítve jár az álmodás, 

S hogy szívünknek jajját átkiáltsuk, 
Felzengünk egy pajkos éneket, 
Elcsitítni véle azt a sirót, 
Mint a dajka a kis gyermeket. 

Pásztortűz volt minden üdvöm, élvem, 
Mely a téli éjben pislogat, -
Elmelegszünk nála, hajh' de éltet 
A pásztortűz semminek nem ad - 1 e 

A népies hangnem próbálgatására is idézhetnénk példákat mindkét költőtől, de lírai egyéniségük 
igazában nem tud azonosulni a népies realizmussal. Bérczy inkább megmarad Lamartine 
romantikájánál, s költészetét teljesebbé „a szabadság-szerelem" programja teszi. Hangja néhol szinte 
ódái szárnyalásúvá izzik, mely oly távol áll az eddig ismert, elégikus, csendes Bérczytől. 

1 sSó'tér István is hangsúlyozza Madáchról szóló akadémiai székfoglaló beszédében, hogy Madách 
irodalmi működésében magas szinten uralkodik a hazaszeretet tematikája, és a 40-es évek végén 
Kossuth lesz az ideálja. Vö.: SÖTÉR István, Félkör, Bp. 1979. 147, 210. 

1 «BÉRCZY Károly - (Ladár Iván): Költő lantja. Életképek, VI. kötet 1846. 
17BÉRCZY Károly, Emlékezések 1846. év nyarán a Bájhegyen. Életképek, 1847.19. sz. 
1 "MADÁCH Imre, Vadrózsák (ciklus). Idézi KISS Aurél, A lírikus Madách, Madách-tanulmányok. 

Bp., 1978. 257. 
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„Hol e szent nap lelkes ifjúsága? 
Hol a bátor szabad nemzedék? 
Hol a zászlók három szín világa 
És a nép, melly új örömben ég? 
Hol a boldogabb jövő reménye? 
És a zaj, s az ezer ablak fénye? "' 9 

Madách lírájában pedig a haza sorsa iránti aggodalom filozófiájának elmélyülését hozza, alapproblémáit 
az emberiség, a világtörténelem távlataiban veti fel, és ezek a versek már a Tragédia gondolati-érzelmi 
eló'történetéhez tartoznak.20 

„Oh, hat érdemes-e élni, ha minden perc 
Csak a feledésnek szánt sirgödrünkön ás. 

Érdemes-e vívni eszmékért, melyeket 
A megváltozott kor csak mosolyogni fogna, 
Mig fehérlő csontja a két ellenségnek 
Névtelen halomban korhad összehordva."5' 

A fentebb idézett versrészletek arra vallanak, hogy Bérczy is, Madách is alapvetően lírikus egyéniségek, 
de mindkettőjük számára a líra csupán kísérlet önmaguk megtalálására. Bérczy az epika mellett fog 
kikötni, Madách igazi műfaja a dráma lesz. 

Korai lírájuk életútjukból adódó hasonló háttere is érdekes. Mert sem Madách, sem Bérczy nem tud 
jelen lenni eszméik megvalósulásánál, 1848-ban. 

Bérczy Madách emlékére mondott beszédében különös figyelmet szentel barátja rossz egészségi 
állapotának taglalására, amely végigkíséri annak útját, s melyet csak nagy akaraterővel tud leküzdeni: 
„1848 tavaszán, ő is sok mással az álmodott szebb kor hajnalát látta, s midőn éppen férfi erejének s 
kivívott tekintélye és népszerűségének súlyával akart sorakozni az építők közé: megújult régi, makacs 
betegsége ágybaszegezte. Innen hallá, felváltva örömtől és fájdalomban elhaló szívvel a 
világeseményeket, s mire felépült, nem volt többé tavasz és hajnal, csak "Enyésző nép, ki méla 
kedvvel / Múltján borong . . ."2 2 Ismerős a kép, Bérczy is súlyos szívbajával, betegen, csupán messziről 
szemlélhette a véres színjátékot, s mire felépült, nem volt már miért lelkesednie. A szabadságharc 
bukását követő években Bérczy tud hamarabb talpra állni, neki legalább magánélete rendeződik. De 
Madách számára: „Sötét napok, a börtön éjénél sötétebb évek következnek. Haza, család, hit, remény, 
szeretet: mind oda, oda."2 3 E válságból fakad közvetlenül Az ember tragédiája, amelynek megírására 
Bérczy is ösztönzi barátját, s melyet őszinte, csodálatos vallomásnak tart.24 „Az ember tragédiája 
Madách lelkének ama hitvallomása, melyet benne a contemplativ élet folyamán kifejlett, a csapások 
alatt megrendült, s már-már pesszimizmusra hajló, de e megbocsátó nemes szellem visszanyert, 
nyugalmában kiengesztelődött, s a költészet sugaraitól átragyogott bölcsészet érlelt meg: tisztán áll az, 
Az ember tragédiája Madách lelkének oly kényszerű kifolyása, melyet meg kellett írnia, ha Faustot 
soha nem olvassa, ha Faust soha nem születik is."2S Bérczy jól ismerte barátja természetét, „ki 
hidegnek kívánt feltűnni, holott szívében egy Vezúv tűzanyagai forrtak, szigorúnak és engesztelhetet
lennek, holott nemes lelkében a vett bántalommal mindig egykorú volt a megbocsátás".26 E jellemzés 
akár önjellemzés is lehetne, hiszen Bérczy szívében is sok elfojtott vágy és szenvedély izzott, melyről 

1 'BÉRCZY Károly,Március 15-én, 1849. Pesten. Hagyaték, III. füzet, Salgótarján. 
2 ° Vö.: KISS Aurél, A lírikus Madách. 255 -25 7. 
2 ' MADÁCH Imre, Éjféli gondolatok. Idézi KISS Aurél, A lírikus Madách, 258. 
22BÉRCZY Károly, Madách Imre emlékezete. A Kisfaludy Társaság Évlapjai, Ú. f. III. kötet. 212. 
23I. m. 213. 
24Vö.: PÁSZTOR Emil, Egy irodalmi barátság: Madách és Bérczy Károly, Népújság, 1971. márc. 7. 
3 s BÉRCZY Károly, Madách Imre emlékezete. A Kisfaludy Társaság Évlapjai, Ú. f. III. köt. 213. 
261. m. 214. 
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kevesen tudtak. E lélekrokonságot bizonyítják a már említett fiatal Madách leveleinek részletei vagy 
Bérczy Károly naplójának vallomásai.2 7 „Én pedig itt maradtam, évről évre új végzéseket siratni lel
kemben és szívemben, mely a világnak — mint este némely virág - már-már bezáródni kezdett . . . De 
azért sohasem akartam világfájdalmat panaszolni, sem az emberiséget váddal terhelni. Számot vetettem, 
mint aminó' valóban. Sorsom kissé érzőbb szívet, élénkebb phantáziát adott - ez megfejt mindent."2 8 

A párhuzamba állítást segíti még néhány életükből adódó érdekes, véletlen egybeesés. Madách is 
1862-ben foglalta el helyét a Kisfaludy Társaságban „Az aesthetika és társadalom viszonyos befolyása" 
című értekezésével. Bérczy pályamunkája, Puskin: Anyegin, első ének fordítása, tagságáriak kelte: 
1862. Madáchot 1863-ban éri a megtiszteltetés, hogy a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 
lehet, s betegsége miatt Bérczy Károly olvassa fel értekezését: „A nőről, különösen aesthetikai 
szempontból." Madách csak egy évvel éli túl „közéleti" sikereit. 1864-ben szívbetegségben meghal. 
1866-ban búcsúzik tőle Bérczy a Kisfaludy Társaság ülésén, talán megérezve, hogy a végzet már az ő 
számára is kimérte a szívdobbanások számát, s „fonta a jelesnék szánt koszorút" öntudatlanul -
önmagának is.2 * 

Levelezésükből sajnos csak három Bérczy levelet őriz a Széchényi Könyvtár kézirattára, mind a 
három 1861-es keltezésű.30 A „november 5. 1861." dátummal ellátott levélben az író gratulálsz 
ember tragédiája sikeréhez, a másik két levél pedig azt bizonyítja, hogy szívesen közvetíti Madách 
kéziratait a korabeli lapokhoz. Az 1861. november 18-án írt levél érdekes kulisszatitkokat közöl a 
szerkesztőségek belső ügyeiről, arról, hogy a lapok tartalmának minősége silány, a jeles cikkeket 
sajnálattal kénytelenek a szerkesztők visszaadni. Például Madách: Szellem és tartalom című cikkét sem 
jelentetheti meg Pompéry János. Jelzi Bérczy azt is, egy kicsit keserűen, önmagán tréfálkozó 
filozofálgatásban, hogy a szíve mélyén mégsem újságíró ő, hanem író. 

„Kemény, Jókai regényeket írnak, én is hegyezem tollamat, s nem sokára - rágni fogom... A 
négy rustrum hátamon ugyan, de most ismét azt mondom, mit az öreg táblabíró a Lánchíd 
tervezésekor: »minek az már erre a rövid időre? »Bár e hasonlat hatalmasan sántít, mert a táblabírót 
századokkal élheti tul a Lánchíd, míg az én lepkeéletű betűim előttem enyésznének el a semmiségben. 
Egyébiránt is minden csak »vanitatum vanitas«, jó, hogy megírta Kölcsey, legalább utána mondhatja 
az, ki mint jómagam - az erő hiányát e vigasztalással akarja önmaga előtt eltussolni."3' 

E néhány levél hangneme azonban korántsem olyan közvetlen, mint gondolnánk. Barátok voltak, 
de egészen feloldódni Madách - az egy Szontágh Pált kivéve - senkivel sem tudott, ugyanakkor bízott 
Bérczy hűségében, mert leveleit, jegyzeteit reá hagyta gondozásra és kiadásra. Ez a bizalom legfőbb 
bizonyítéka annak, hogy Madách barátsága Bérczy iránt milyen mértékű volt. 

Madácsy Piroska 

2 7BALOGH Károly, Bérczy Károly ismeretlen naplója. Nyugat, 1935.1. köt. 215. 
2»/. m. 21 7. 
2 9Nem csak rokonlelkek ők, valódi rokonságba is kerültek, igaz a síron túl, ugyanis Bérczy leányát 

Balogh Károly, Madách nevelt fia és unokaöccse vette feleségül. 
30Bérczy Károly - Madách Imréhez, Pest, nov. 5. 1861. Bérczy Károly - Madách Imréhez, Pest, 

nov. 18. 1861. OSzK. Kézirattár. Bérczy Károly - Madách Imréhez, Pest, okt. 20. 1861. 
31 Bérczy Károly - Madách Imréhez, Pest, nov. 18. 1861. (részlet) 
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